
  

پیشین و یک رئیس پیشین سازمان برنامـه» وزیر«در فصل اول، اطالعات مهمی را گرد آورده ایم که جز نامه سه:یانقالب اسالم
ا خامنه ای و مباحثات غیر علنی مجمع تشخیص مصلحت گفتگوهای افسران سپاه ب. و بودجه، بقیه را از ایران دریافت کرده ایم گویـای ... خرداد آینده و» انتخابات«و درماندگی خامنه ای در کار » ایران در باتالق فرو می رود«که حاصل آن این شده است که   . یم از درون و سخت شدن زندگی مردم کشور هستندژپیشرفت جریان تالشی ر

 .د، را بررسی کرده ایمسازمانهای اطالعاتی امریکا حاکی از این که ایران بمب اتمی نمی سازجمهوری امریکا و اینکه چرا قصد نتان یاهو از کوبیدن بر طبل جنگ با ایران گرفتن تضمین از اوباما است و نیـز گـزارش جدیـد ر تبلیغــاتی اســرائیل پیرامــون جنــگ بــا ایــران و موضــوع اول شــدن ایــران در انتخابــات ریاســت در فصــل دوم، هــدف کــارزا      
تهیـه  ۲۰۰۷یـم اسـد در سـال ژدر فصل سوم، مقاله ها و گزارشها ما را از این واقعیت آگاه می کنند که طرح سرنگون کـردن ر     سـیمور . می باید آن را اجرا می کرده اند» به القاعده سمپاتی دارند«شده و هم در آن زمان، بنا بر طرح، گروه های سنی افراطی که  صـفحه ای خـود در بـاره آن طـرح را  ۹رش، روزنامه نگار معروف امریکائی، در همان تاریخ، در هفته نامـه نیویـورکر، تحقیـق ه

یـم اسـد ژاین امر که هدف از سرنگون کـردن ر. انتشار داده است و اینک، زیر چشم ما، طرح بدست همان گروهها اجرا می شود و باالخره، تروریسم بمثابه آلت دست قدرت امریکا، نیـر در همـین فصـل موضـوع تجزیه سوریه و رسیدن به حساب ایران است   .بررسی شده اند
گـاه مـی کننـد و در فصـل پـنجم، خبرهـای        :تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان می گذرانیمدر فصل چهارم، داده و اطالع ها ما را از فرو رفتن ایران در باتالق بیشتر و بهتر آ

  ۳صفحه رد

 صد و سُی امينخرداد، بمناسبت  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۵٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

ھمکاری  روسيۀ شوروی ، انگليستان و رژيم  کودتا ی 

  در سرکوب جنبش جنگل  ١٢٩٩
  

تان همکاری  روسیۀ شوروی ، انگلیس« مورداحمد رناسی در 
لنین درنامۀ   " « بر این نظراست »  ۱۲۹۹و رژیم  کودتا ی  

ژوئیه خود به چیچرین کمیسار امور خارجی می نویسد  ۱۶
روتشتاین ازدخالت های دفتربا کوی حزب بلشویک  " که 

وادامۀ آن درنامۀ   " در روابط  ایران و شوروی شکایت دارد
ن سفیر اوت همانسال  به روتشتای ۱۳دیگری ، بتاریخ  

موافق " سیاست  محتاطانۀ وی "  شوروی در ایران ،  که با 
را نشنیده  "  طرف دیگر" است ، ولی هنوز  استداللهای 

وی " دالیل اساسی"  است، با این همه لنین معتقد است که 
لنین سیاست  محتاطانۀ سفیر کبیر . اند"  رد" غیر قابل " 

امش قرار داد  شوروی روتشتاین را می پذیرد، که  سرانج
ودستوردهندۀ   عقب نشینی  قوای روسیه ازمعرکۀ  ۱۹۲۱

جنگ، ودوری از رو در روئی با قشون دولت مرکزی ایران 
!!! بود، که در نامه هایش به میرزا نیزآن اندرزهای حکیمانه 

تا ازدولت ... که اسلحه زمین گذاشته شود و نهفته است،
نج جنگل شاهد در ُک. مرکزی برای اومصونیت گرفته شود

 -شوروی لنینی دولت مقتدرمرکزی ایران" همخوابکی 
ایکه  !  برادرانه  –! رفیقانه ! انگلیس و دلسوزی های .باشد

نسبت به استقالل  ایران نشان می دهد، ودر این رابطه، 
. می خواهد"  میرزا"کوشش پذیرش نظریات  خود را از 

" فته  است وهرگز میرزائی  که تا رهائی کامل ، نبرد را پذیر
 .را تا  مرگش ازخود جدا نساخت"  پرچم  سرخ 

  
  ۱۲در صفحه     

   !یوخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 

  صدارت علی
  مردمساالری یا قدرت ساالری؟ مثالها و عبرتهائی از سرمایه ساالری

  
 از گذار برای خارجی قدرتهای از گرفتن کمک بازار میانه، خاور در بخصوص و دنیا در خشونت و بحران گرفتن باال با
 علن، در حتی یا و نهان در افراد این اکثر. است شده داغ شده شناخته های چهره بعضی جانب از مطلقه، والیت رژیم

 تلخ کابوس آنها. بیفکند نانی تکه هم آنها جلوی" منطقه در خود منافع حفظ" جهت در خارجی قدرت که امیدوارند
 و طمع چشم بدون جیخار قدرت آیا که پرسید باید ولی. پرورانند می شیرین رویائی صورت به سر در را عراق و افغانستان

 طی چنانچه خارجی، قدرت بردارد؟ قدمی کوچکترین ما کشور برای است حاضر حقوقمداری و دوستی  انسان برای صرفا
 هیچگونه بدون که شود می راضی آیا کند، نمی رحم هم خودش مردم به حتی آورم، می ذیل در که مثالهائی بعضی

 کمک با که دروغ این مکرر تکرار با کند؟ خرج را خود سربازان و سرمایه و امکانات ما ملت حقوق حفظ برای چشمداشتی،
. کرد تبدیل راست به را آن توان نمی رسید، ایران در مردمساالری به توان می منطقه، در خارجی قدرت منافع حفظ به

 گیرد، قرار بحث دمور که نیست نظری و آکادمیک سئوالی دیگر خارجی، قدرت از گرفتن کمک ناپذیر جبران ضررهای
  .است لمس قابل راحتی به میانه خاور منطقۀ در بخصوص دنیا، تمام در ها نفس به اعتماد عدم و ها وابستگی این فجیع نتایج

 
  ۱۵ صفحه در     
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ری صدابوالحسن بن 

  
 قانون و رابطه ملت با دولت

پرسشهای . اینک به پرسشهای دیگر او پاسخ می نویسم. نوشتمدر شماره پیش، به سه پرسش از پرسشهای آقای ایمان فالح پاسخ 
اد ایرانیان را چگونه می دانید؟ چه نقش پرچم در ایجاد اتح: پنجم قانون مداری و قانون گریزی در جامعه ایران چگونه است؟ : چهارم :دیگر او را باز می آورم

 انداخت؟شده ملی یا الله جمهوری اسالمی یا اینکه نقشی نو در خواهید نقشی در میان آن را بر می گزینید؟ شیر و خورشید همان طرح ثبت 
های این صنعت را در کشور به خصوص در میان اقشار جامعه ظرفیت  کشور صنعت گردشگری و توریسم است، چگونه می توانبدون تردید یکی از جایگزین های فروش نفت و گاز در : ششم

 های ناشی از آن می باشد؟بر فاسد بودن گردشگران خارجی و به تبع آن فاسد بودن در آمد گسترش داد با علم به این نکته که باور بخش عمده ای از جامعه 
در بخشی از پاسخهای گذشته به سیاستهای جمعیتی کشور : هفتم  یست؟چ یتیجمع یها یاستشما از س یرنقاط، تعب یرها در سا یهسرما یعو کاهش تراکم شهرها با توز یدره کرداشا
نظارت  یدولت یرو غ یدولت یچگونه بر عملکرد دستگاهها: هشتم را شامل  یعملکرد شما چه موارد یابیارز یارهایکرد؟ مع یدخواه  شوند؟ یم
نقش خود را همچون  یرانابود که  یمآن خواه شاهد یروز یاآ: نهم زالل  یعشق و محبت را همچون خون ی،صلح و دوست یگربار د یانمردم خود و جهان یانکند و م یفاا یقلب در اندام جهان به درست
 فالح ایمان یدباش یروزو پ پایدار یست؟امر مستلزم چ ینا ید؟نما یجار

   ۱۳۹۰بهمن  استرالیا
  ۲صفحه در
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  3ص ! »حكم حكم من است«فرو رفتن كشور در باتالق و  –شكار مي كند آواقعيتها كه نامه   ◀
  يم تا    لبنان راژيم خواب و امريكا و اسرائيل بيدار بوده اند و از درون رژر ،به روايت اسناد ◀

   5 ص :عرصه جنگ كرده است      
  لوه مي دهد و نقش ايران در انتخابات امريكانتان ياهو خود را بي قرار حمله به ايران ج ◀

   7ص  :بيشتر مي شود      
  تهيه شده 2007يم اسد در ژطرح تغيير ر-تروريسم بمثابه دستمايه سياست خارجي امريكا ◀
   9ص  :و ايران؟ -است     
  مد دولت از گراني آكاهش صادرات نفت و افزايش بهاي ارز و افزايش ميزان نقدينه و در◀
  10ص  :ارز مساوي است با تشديد تورم و فقر و بيكاري       
   11ص : زادي شماري  زندانيان سياسي آتشديد خفقان در پوشش  ◀

  باتالق ؟ 
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 قانون مداری و قانون گریزی در جامعه ایران چگونه است؟ - چهارم  :یپرسش چهارم در باره قانون مدار• 
 :پاسخ به پرسش چهارم٭ 
ــه ا – ۱ ــان ه یرانــی،در جامع ــت نجســته اســت یچگــاهانس از . منزل

. از جملـه، جسـتن منزلـت بـوده اسـت یرانی،ا یجنبش ها یهدفها
ــ ــامنزل ــوردار یت بمعن ــم یبرخ ــا و تض ــوق و امکانه ــنا یناز حق  ی

جامعــه، خاصــه دولــت حقوقمــدار را  یادهــایتوســط بن یبرخــوردار
انسـان کـار تنهـا  یمنزلت بـرا یرفتننپذ. نداشته اند یچگاهه یرانیانا

 یمنزلتـ یبـ یهبر پا یزجامعه ن یگرد یادهایبن. یستدولت قدرتمدار ن
از انقـالب،  یشپـ. برقـرار کـرده انـد انسان شکل گرفته و بـا او رابطـه

 یـادبن. شهروند را قائـل نبـود یکمنزلت  یرانیانسان ا یشاه برا یمژر
 یفرا در تکل یندانست و د یکه انسان را مکلف م ینبنا بر ا یز،ن ینید

خـانواده و  یـادبن. شـناخت یها فروکاسته بود، انسان را حقوقمند نم
 یکردنـد و مـ یمـ یمقـدرت را تنظـرابطه انسان بـا  یز،ن یکارفرمائ یزن

 یمبکــار تنظــ یــزو فرهنـگ و هنــر ن یــتو ترب یمتعلــ یادهــایبن. کننـد
چون به قدرت اصالت . رابطه انسان با قدرت مشغول بودند و هستند

انسـان در جامعـه، تـابع  یـتو موقع یتشود، وضـع یشد و م یداده م
 .  او در سلسله مراتب قدرت بود و هست یجا
 یرانیانسان ا ی،سو، بنا بر قانون اساس ینبد یتمشروطاز انقالب  – ۲

از اصـول قـانون  یکچند یزاو ن یاز حقوق ذات یشمار. شهروند گشت
را بالاجــرا  یقــانون اساســ ی،رضــاخان یامــا، کودتــا. گشــتند یاساســ
و قـانون  یقانون مـدن(بار، حقوق موضوعه مدون شدند  ینا. گرداند
 اما ...) جزا و
 انسان نگشتند و یعه ترجمان حقوق ذاتموضو ینقوان – الف

در برابـر  یقدرت بر حق، مـانع بـزرگ برابـر یتتقدم و حاکم –ب  
 . بود و ماند ی،صور یبرابر یقانون، حت

که قـانون شـکن اول قـدرت اسـت، دولـت جبـاران  ینباوجود ا – ۳
فرودست جامعه را  یهمواره قانون را اسطوره کرده و  بدان،  قشرها

بکار بردن زور در پوشش قانون، برضـد . بازداشته اند یاز منزلت طلب
از امور مسـتمر اسـت کـه مجموعـه آنهـا  یامر ی،دولت ینمخالفان چن

 . دهند می یلرا تشک یرانا یختار
کننـد،  یکه خود وضع مـ ینیکه جباران در شکستن قوان یجبه تدر       

 یـز،ود نخـ یانم یحسابها یهکه در تسو یشوند و از زمان یگستاخ تر م
. شـکند یبرند، اسطوره قـانون مـ یبکار م یانقانون را نقض و زور عر

. نگشـته اسـت یرانیانا یهرو یچگاهعمل به قانون، ه ی،راست بخواه
 یماسـت و تنظـ یالبگـردد چراکـه قـدرت سـ یهتوانسته است رو ینم

 یـناز ا. روزمـره اسـت یها یمصلحت سنج یازمندرابطه با قدرت، ن
رمـوده همـواره بـر حـق مقـدم و حـاکم بـوده رو، مصلحت قـدرت ف

در  یگانهاز خود ب ینخاطر که د ینبد یزن ینید یفتکال یاجرا. است
سـپرده اسـت،  شـیانسان را بـه دسـت فرامو یقدرت، حقوق ذات یانب

ــواع  ــا اســتفاده از ان ــته و ب ــابع مصــلحت گش ــا یکــاله شــرع«ت ، »ه
 یمـدع یـمژر دینیـب ینمـ. یزنـدگر یاند و مـ یختهاز آنها گر» مؤمنان«

آورده اسـت و  یـدمصـلحت پد یصخود مجمـع تشـخ ی،اسالم مدار
امـر بـر  یولـ یـدمطلقه قائل گشته است؟  بسـط  یتوال» رهبر« یبرا

 ینمـ یجز تقدم مطلق قدرت برحق معنـ مردم،جان و ناموس و مال 
از  یقـانون، حقـ یتقدم مطلق، مـانع از آنسـت کـه محتـوا ینا. دهد

 .بگردد یاز حقوق مل یقح یاانسان و  یحقوق ذات
و قـانون  یـدمنزلـت بجو یرانـیکـه انسـان ا یـنا یقرار، برا ینبد – ۴

بگــردد و  یانســان و حقــوق ملــ یاز حقــوق ذاتــ یمجموعــه ا یاساســ
 یـدبا یکنند، م یسرشهروندان را م یکه جمهور یردرا در بر بگ یاصول

بـه خـود  یـزو ن یشخـو یخود و بر حقوق ملـ یبر حقوق ذات یرانیانا
بـا تحقـق . یابـدشـهروندان وجـدان ب ریبمثابه شهروند عضو جمهو

کننـد کــه  ییـرتغ یبـیبـه ترت یـدبا یجامعـه مـ یادهـایدو امـر، بن یـنا
زمـان الزم  ین،باوجود ا. رابطه انسان با حقوق بگردد یمکارشان تنظ
 یـادو از بند اعت یندبجو یفرهنگ استقالل و آزاد یرانیاناست تا که ا

 . برهند یدنشن به زورگفتن و زور
و وجـدان  یابـدکه قانون ارزش در خـور را ب ینا یبرا یقت،در حق      

 یجامعـه، عمـل بـه قـانون را ارزش کننـد، مـ یادهـایبن یزو ن یاخالق
 :یدبا
 یحقوق موضوعه هستند، با حقوق ذاتـ یقانونها، وقت یمحتوا - ۴/۱

وابـط که قانون پوشش ر یبیبه ترت. منطبق باشند یانسان و حقوق مل
) پوشـند یکه لبـاس قـانون بـه خـود مـ ییها یضاز جمله تبع(قدرت 
 . نگردد

از (شـوند  یقـانون برقـرار مـ یـرونکـه در ب یقـدرت یرابطه هـا - ۴/۲
، ... )و یو ملـ یو قـوم یوگروهـ یو نـژاد یجنسـ یهـا یضجمله تبع
 . یرندقرار بگ یقضائ یگیردموضوع پ

قـدرت  یهـا یقالنـع یـرسنتها و عرف و عـادت و رسـم هـا و غ - ۴/۳
 . انسان، از اجرا، باز بمانند یفرموده و ناقض حقوق ذات

 یکه واقعـ ینه صور یبطور مستمر برابر یدبا یعدالت م یزانم - ۴/۴
 یقانون مـ یکه هم محتوا ینا یحتوض. کند یندر برابر قانون را تضم

باشد و هم قانون در باره همگان  یدر حقوق ذات یترجمان برابر یدبا
همـه  یاز قـانون بـرا یاجرا شود و امکان برابـر در برخـوردار یکسان
 یواقعـ یدر برابـر قـانون، نـابرابر یصـور یبرابـر رنه،وگ. یدفراهم آ

همانطور کـه در . پوشاند یدارندگان امکان و فاقدان امکان را م یانم
 . یمکن یمشاهده م یبرالل یجامعه ها

که  اسـتقالل  یراهنمائ یها یشهاند یاراهنما  یشهاند ین،بنا بر ا - ۴/۵
ــداختن  یو آزاد ــه حقــوق و بکــار ان انســان و حقــوق و روش عمــل ب

 یرا در بـر مـ یعـدالت اجتمـاع یـزاناستعدادها و فضلها در رشد بر م
هـا، همـواره نقـد  یشـهآزاد اند یـانجر یمـنبـه  یرنـد،گ یمـ یاو  یردگ

. نشـوند یانشود و  یگانهقدرت از خود ب یانبگردند تا که در ب یابگردد  
بـه سـخن . ها همواره از آن انسـان هـا هسـتند یشهاند یاو  یشهاند ینا
هـر سـازمان و  یـادولـت و (آنها بـا قـدرت  یاهرگونه ارتباط آن  یگر،د
حقوق مـدار،  یادهایبا دولت و بن یو حت) یگریقدرت محور د  یادبن
راهنما با دولـت،  یها یشهاند یا یشهاند رابطهچرا که . قطع شود یدبا

 .گرداند یو قدرت را محور م یممستق یرآنها را غ یارابطه انسان با آن 
چـه  یـد؟دان یرا چگونـه مـ یرانیـاناتحـاد ا یجادنقش پرچم در ا - پنجم :پرسش پنجم•   همان طرح ثبـت شـده  یدو خورش یرش ینید؟گز یآن را بر م یبرا ینقش  داخت؟ان یدنو در خواه ینقش ینکها یا یاسالم یالله جمهور یا یمل
 :پاسخ به پرسش پنجم٭  
انسان و  یاستقالل و آزاد یترجمان اصول راهنما یدبا یپرچم م – ۱

ملت مستقل و آزاد،  یک. او باشد یو بخصوص حقوق مل یحقوق ذات
 یو در رشد، نماد زور را بمثابه نشان پرچم خود بر نمـ یدرش ینبنا بر ا
 یـزو ن ید جمعـکنـد بـه خـر یمـ یـداپ یمربط مسـتق یرق،پس ب. یندگز

 یـاخـرد،  یـدانجاو یـایهرگـاه نشـان گو. بر حقوق یوجدان همگان
و شفاف  یقدق یها یفتعر یاستقالل و آزاد یانباشد که در ب یاصول
در  یاتمنـدیح یو عقل مستقل و آزاد همواره آنهـا را راهنمـا یندبجو

 ینبدانـد، بهتـر یعـدالت اجتمـاع یـزانو رشد بر م یاستقالل و آزاد
 .هد شدنشان خوا

اسـت کـه  یاصـل راهنمـائ ۵هسـت،  یرانا یکه پرچم کنون ینشان – ۳
در  یـمژر. اصول راهنما بـوده انـد یز،زردشت ن یناز اسالم، در د یشپ

و پـس از آن، در  یشو پـ. اصـول اسـت یـنپندار و گفتار و کردار ضد ا
  یا یدههر پد ی،هست ینا

 اعضاء و اجزا است و یدتوح – الف
را  یاست و حقـوق مجموعـه ا یاتمندظام مند و حن یدتوح ینا –ب  

 قائم به آنها است و یاتمندیدهند که ح یم یلتشک
 دارد و یرهبر –ج  
 یمکنـد کـه کـارش تنظـ یبـر خـط عـدالت عمـل مـ یوقت یرهبر - د 
شود و هر گاه از آن منحرف شود، به انـدازه  یم یببدون تخر یاتح

 یا یـدههـر پد ین،ابنـا بـر. شـود یو مـرگ سـاز مـ یرانگـرانحراف، و
 یبرابـر یرفتناصل، پذ ۵ ینقرار، نشانه کردن ا ینبد. هدفمند است

عـدالت  یـزانهدفمند بر م یو زندگ یاتدر ح یهست یها یدههمه پد
 یرا بـر مـ یـدتوح یننـداسـت کـه بب یرانیـانبـر ا یـن،بنا بـر ا.  شود یم
 یاو ها در حقوق است  یدهانسانها و همه آفر یبرابر یانگرکه ب ینندگز

 یــزقــدرت و ن یــتتقــدم و حاکم یــایکــه گو یننــدگز یتضــاد را بــر مــ
تـوان بـه  یبحـث بـر سـر نشـان را نمـ. قدرت است یزانبر م ینابرابر

 یقنمـاد قـدرت را نشـان کـردن، تصـد. بحث در صورت فـرو کاسـت
 یکـدیگر،بـا  یگر،د یبا ملتها(بر تضاد  یبنا گذاشتن زندگ. تضاد است

 یانسانها در رهبر یبرابر یایکه گو ینشان. است) با زمان  یعت،با طب
 یـتو حاکم ینـابرابر یایکه گو یاست با نشان یشاداره جامعه خو یا
کـه  ینشـان. یسـتن یکـیاسـت، » عـوام« یـتبـر اکثر» نخبـه«ت یاقل
بنا بـر (که ترجمان قدرت  یاست، با نشان یزانعدالت بمثابه م یایگو
کـه ترجمـان زور  ینشـان. را ندارد یائیگو یکاست، ) ضد عدالت ینا

در  یبـا هـدف زنـدگ. دارد یو مرگ خوانـائ یاست، با هدف زور آزمائ
 . ندارد یخوانائ یگرکدیصلح و رابطه حقوقمندها با 

 یـتهو یـایتوانـد گو یرود، مـ یکه در پرچم بکـار مـ ینشان یزو ن – ۴
 . گردد یم یرانیتا یها یژگیصورت، ترجمان و یندر ا. باشد یمل
 یـرانهـر گـاه مـردم ا. یننـدبرگز یـدبا یرا جمهور مردم مـ و پرچم     

را  یاســتقالل و آزاد یــاندادنــد و ب یلشــهروندان را تشــک یجمهــور
که رابطه ها چه اندازه رابطـه  ینخود کردند، بنا بر ا یراهنما یشهاند
بـاال، نشـان پـرچم  یـادآوریحق با حق بگردنـد، موافـق چهـار  یها
 .یدرا برخواهند گز یشخو

فروش نفت و گـاز در کشـور  یها یگزیناز جا یکی یدبدون ترد: ششم :رسش ششمپ•   اقشار جامعـه گسـترش داد بـا  یانصنعت را در کشور به خصوص در م یـنا یهـا یتتوان ظرف یاست، چگونه م یسمو تور یصنعت گردشگر از جامعـه بـر فاسـد بـودن  ینکتـه کـه بـاور بخـش عمـده ا یـنعلم بـه ا  باشد؟ یاز آن مـ یناش یبودن در آمد ها اسدتبع آن ف و به یگردشگران خارج
 :پاسخ به پرسش ششم٭  
 یبـود کـه کشـورها یـدهروا ند ،»ینزم یرو یاندوزخ«فانون در  – ۱
بنـا بـر . گاه سلطه گران بگردند یحشوند، تفر یآزاد م یسلطه وقت یرز
کــه در  یــتواقع یــنکنــد بــا ا یمــ یــدامــردم، ربــط پ یشــتربــاور ب یــن،ا

ــتدر موقع یکشــورها ــرز ی ــ ی ــوع یاحتگری،ســلطه، س رشــد «از  ین
از  یرائیاز جامعـه را آمـاده پـذ بخشـیشود که  یرا سبب م »یاقتصاد

بزرگ مـردم را در بنـد فقـر رهـا  یتگرداند و اکثر یم» ها یستتور«
 »یرشد اقتصاد« یناز ا یتونس و مراکش و مصر، نمونه هائ. کند یم

مــدار  یــکاطر کــه خــ ینمصــرف محــور بــد. مصــرف محــور هســتند
 هبـ یهمـانم یو کشـورها یزبـانکشـور م یـانم یـدآ یم یدپد یاقتصاد

مصــرف  یوهو شــ یقهکشــور را برابــر ســل یــدبا یمــ یزبــانکــه م یبــیترت
بخـش از اقتصـاد، اقتصـاد کشـور  یـنا. کنـد یرائیآماده پذ یهمانان،م
و  یمصـر یکـارانرو است که ب یناز ا. کند یم یرا گرفتار تالش یزبانم

 یگمان م یسموضع خود را از محور کردن تور یبد ی،و مراکش یتونس
 . برند
نقــد اقتصــاد  یم،از راه نقــد بــه راه حــل برســ یمهــر گــاه بخــواه – ۲

امـر  یـنا.شـود یمحور رهنمون م یدمصرف محور ما را به اقتصاد تول
بـدل  یهمـاناز کشـور م یرا بـه منطقـه ا  یزبـاناز کشور م یکه مناطق

 یـددر اقتصاد تول یاحتگریبه محل دادن به س ید،کردن را که نقد کن
 :میشو یمحور رهنمون م

 یآن منطقـه، مـ یاز مناطق کشـور، فراخـور امکانهـا یکدر هر - ۲/۱
در  یاحانآنکـه سـ یمتناسـب بعمـل آورد بـرا یهایگذار یهتوان سرما

از امکــان  یابنــد، یمــ یطرفــه ا یطهمــان حــال  کــه خــود را در محــ
 .گردند استراحت کامل برخوردار

آن  یـا یـنا یخـود را بـرا یاز منـاطق کشـور جاذبـه هـا یکهر - ۲/۲
در همان حال که  یهاگذار یهپس، سرما. دارند یاحاناز س ینمونه نوع

کـار را بـا در نظـر گـرفتن نمونـه  یـنگردانند، ا یهر منطقه را طرفه م
 .دهند یقابل جذب، انجام م یاحس ینوع
پـس، . اسـت یو برابـر یه دوسـترابطـ یزبانبا م یهمانرابطه م - ۲/۳

کـه بـه  یـردانجـام گ یبـیبـه ترت یـدبا یدر هر منطقه م یگذار یهسرما
را  ینـواز یهمانم ین،بنا بر ا ی،صدمه وارد نکند و برابر یزبانغرور م
 . بگرداند یگر،د یتفاهم با مردمان کشورها یبرا یفرصت

، محـور اسـت یـداز اقتصاد تول یبخش اقتصاد، بخش ینچون ا - ۲/۴
جمهـور  یکـه بـرا یردانجام  بگ یدبا یبیدر آن، به ترت یگذار یهسرما

 . کند یجادمردم کار و درآمد ا
کــه از راه  یاحانســ یبــرا یــژهو یــتموقع یجــادنــه از راه ا یــنا - ۲/۵

جاذبـه  یشترینکشور ب یکبرخوردار کردن انسانها از منزلت است که 
خـاطره  یروزهـا ،یـزنظـر ن یـناز ا یاحانچرا کـه سـ. کند یم یدارا پ
 .را تجربه خواهند کرد یزیانگ
محـور بگـردد،  یگـریدر اقتصاد، اگر نفت و گاز و هـر بخـش د - ۲/۶

محـور  یـنکنـد و هـر گـاه ا یرشد همآهنگ آن اقتصاد را نا ممکن مـ
اقتصـاد را مصـرف محـور  یـرد،سلطه انجام بگ یرز یتکردن در موقع

رداند که استعدادها و گ یبدل م یکند و آن را به دستگاه مکنده ا یم
 یـتموقع یدارا یکشور را بـه اقتصـادها یحاصل کار مردم و ثروتها

 ینجانشـ یـدنبا »یسمصنعت تور«قرار،  ینبد. دهد یم یانمسلط جر
مراجعـه (محـور  یـدبلکـه، در اقتصـاد تول. صنعت نفـت و گـاز بگـردد

 همساز بـا یافتد و بخش ی، جا م)محور یدبه منشور اقتصاد تول یدفرمائ
فـرآورده هـا و  مـهکـه ه یبـیبـه ترت. گـردد یاقتصاد م یگرد یبخشها

 یو درآمـدها یـردگ یمـ یگـرد یخود را از بخشـها یازخدمات مورد ن
 .اندازد یبکار م یمل یخود را در مجموعه اقتصاد

کشـور  یتـیجمع یاسـتهایگذشـته بـه س یاز پاسـخها یدر بخشـ: هفتم :پرسش هفتم•   نقـاط،  یرها در سا یهسرما یعهرها با توزو کاهش تراکم ش یداشاره کرد  یست؟چ یتیجمع یها یاستشما از س یرتعب
 :پاسخ به پرسش هفتم٭  
 یــاد یــد،عصــر جد یــودر گفتگــو بــا راد یتــی،جمع یاســتدر بــاره س    
تواننـد پاسـخ پرسـش پرسـش کننـده  یم یادآوریهاآن . کردم یهائیآور
 ین،باوجود ا. باشند یگرام

 یاسـت در بعـدها یجـامع یاسـتاز س یبخشـ یتـیجمع یاستس – ۱ 
بــا هــدف رشــد انســان و  یو فرهنگــ یو اجتمــاع یاســیو س یاقتصــاد

شـود،  یخوانده م» حد مطلوب« یتیجمع ین،بنابرا. یعتعمران طب
. محرکه بگردد یروینکند و بخش جوان آن ن ینکه بار تکفل را سنگ

از  یشـترب یاربسـ یـتجمع یـزانباشـد و م یـرفق یکـه کشـور یدر صورت
توانند در رشد شرکت کنند، آن  یباشد که م یگریمحرکه د یروهاین

در کام فقر و  یتاز جمع یکه بخش ینمگر ا. شود یم یرگ ینجامعه زم
محرکـه در رشـد،  یروهـایبـا ن یبقابل ترک یتمرگ رها شود و جمع

. نـوع شـمرد یـنتـوان از ا یو هنـد را مـ ینچـ یالگوهـا. یدکار بجو
را بکـار بـرد کـه  بتوانـد از شـورش  یاسـتس یناتواند  یم یوقت ولتد

ــوگ ــنگان جل ــ یریگرس ــر شورش ــد و اگ ــد آن را  یرو یکن داد، بتوان
  .بخواباند

  
 یتـیجمع یاسـتس یمکننده در تنظ یینهر کشور نقش تع یعتطب – ۲

و عمــران  یدر بخــش کشــاورز یاســتگذاریکــه س یــنا یحتوضــ. دارد
 »یکاســتراتژ«ه کــ یکشــور را بلحــاظ مــواد غــذائ یــدبا یمــ یعــت،طب

هسـتند  یدر جهان ما، کشورهائ. شوند، خود کفا بگرداند یخوانده م
 یـرز یـتاما آنهـا در موقع. آنها را ندارند یهتغذ یآنها توانائ یعتکه طب
. را بخرند یجهان، مواد غذائ یگرتوانند از نقاط د یو م یستندسلطه ن

 یـزآب ن را نداشت و بـا خطـر کمبـود یتموقع ینکه ا یاما اگر کشور
را در حـد  یـتاسـت کـه جمع یتـیجمع یاسـتس یازمنـدروبرو بـود، ن

 ین حد مطلـوب وقتـیا. نگاه دارد یعتطب یسازگار با توانائ یمطلوب
و آب،  یمـواد غـذائ یـدبلحـاظ تول یعت،طب یاز توانائ یشترتواند ب یم

 یدارا یجامعـه هـا یازمورد ن یفرآوردها یدباشد که کشور، توان تول
را به مواد  یشخو یازرا داشته باشد و از راه مبادله، ن یغذائمازاد مواد 

 یکشـورها ازتـوان  یآب را مشـکل مـ ین،باوجود ا. کند ینتأم یغذائ
 یـاز،آب مـورد ن یـدکشور در تول یک یتوانائ ین،بنا بر ا. وارد کرد یگرد

 .گردد یکننده م یینتع یتجمع یگذار یاستدر س
و آموزش و پرورش و  یشت و بهداربهدا ینجامعه در تأم یتوانائ – ۳

. کننـده اسـت یـینتع یتـیجمع یاسـتس یمدر تنظـ یـزمسکن و رفاه  ن
 یمل یهکه سرما یابدب یشافزا یدبا یم یبا نرخ یتکه جمع ینا یحتوض

کنـد  ینرا تـأم یرشد اقتصاد  یالزم برا یههم بتواند سرما یار،در اخت
و مسـکن و  یرآموزش و پرورش و بهداشـت و بهـدا یها ینهو هم هز

از  یـاوجود دارنـد و  یاکه  یهائیو کسر یو دفاع مل یاجتماع یها یمهب
 . را بپردازد یندآ یم یدرهگذر حوادث پد

 یخـارج یهتـوان بـا جلـب سـرما یرا مـ یهگفته انـد کمبـود سـرما – ۴
 یــینو تع یتــیجمع یاســتس یمدر تنظــ یگــر،بــه ســخن د. کــرد ینتــأم

بـه  یـدبا  یـزرا ن یخـارج یهاسـرم یـزان، م»مطلـوب یتجمع«اندازه 
و مضـر بـودنش  یـدمف - یخـارج یهایگـذار یهاما سـرما. حساب آورد

  :دوگونه اند  - است  یگریبحث د
و هنــد و کــره  یندر چــ یخــارج یهایگــذار یهســرما - ۴/۱

 یهنــوع ســرما یــندر ا. »شــرق دور یهــا دهــاژا«و  یجنــوب
شود و بکـار  یدر مجموع اقتصاد جذب م یهسرما یها،گذار

محـور  یـداقتصـادها تول یـنکه ا ینستا یزعلت ن.  افتد یم
بـزرگ  یها مازادها دهاژکره و ا یزو ن ینکشور چ. هستند

 یتـیجمع یاسـتشـده انـد س یرناگز ینا اوجودب. جسته اند
 .اتخاذ کنند یتجمع یشاز افزا یریدر جهت جلوگ

   ۱۶در صفحه       
  

 قانون و رابطه ملت با دولت
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شـكار  آواقعيتها كه نامه  
فـرو رفـتن    –مي كند 

ــاتالق و  ك ــور در بـ شـ
  !»حكم حكم من است«
  
  

نامه ای با چهار امضاء کـه 
ــا وجــود  تکــذیب شــد و ب
تکذیب گزارشگر رویاروئی 

ــــــم و ژهــــــا در درون ر ی
توضیح دهنده علـت فلـج 

  :نستآ
  

ــای گذشــته  :انقــالب اســالمی در شــماره ه
ـای  ـاره برخوردهــ ـات واصـــل در بـ ـائی بخشـــی از اطالعـ ـپاه و نارضــ از خامنه ای و احمدی نـژاد را  افسران سپاهموجـــود در ســ

ـا بـر اطـالع . از نظر خوانندگان گذرانـدیم ـتند کـه . می شوندجدیدی، نارضائی های سپاه در علن بازگو بن بسیاری بـراین نظـر هس
ـپاه از ایـن راه مـی خواهـد    :!دامن سپاه را از آلودگی ها پاک کندکادر افسـری س

  
فرماندهان سپاه که از خامنه ای  ٭

اد ســرخورده شــده و احمــدی نــژ
  :می گویند ،اند

  
تن از فرمانـدهان سـپاه نـزد خامنـه  ۵ ◀

جو بـین المللـی  :ای رفته و به او گفته اند
ـائی مـی . برضد ایران سنگین اسـت کاره

ـا بـر ضـد  شوند که می توانند نشوند تا دنی
ما که بمب اتمی نـداریم چـرا . ایران نشود

ـا  در زمینه اتم شفاف سازی نمـی کنـیم و ب
کار نظر دنیا را نسبت بـه ایـران تغییـر این 

نمی دهیم؟ چرا اینهمه اعدام می کنـیم و 
دست کم چرا این اعدام ها را در حضـور 
مردم می کنیم و اقال چرا این اعـدام را در 
محل زندان انجام نمی دهـیم؟ احمـدی 

چرا جلـو . نژاد دارد کشور را نابود می کند
حاضر او را نمی گیرید؟  ما که در مورد اتم 

ــدیم  ــی دی ــه شــفاف ســازی نشــدیم و م ب
تحریمهای سخت بر ضـد ایـران وضـع و 

ماده آچرا پیشاپیش خود را  ،اجرا می کنند
نمی کردیم به ترتیبی که این خورد و بـرد 
ـاوت نـرخ دالر  ـا بابـت تف ـاب تنه بی حس
جلو چشم مردم انجام نگیرد؟ چـرا فکـر 
این را نکردیم که دولت حتی پـول بـرای 

ــه  شــرکتهای طــرف قــرارداد پــرداختن ب
ــرکتها  ــن ش ــد و ای ــی کن ــدا نم خــود را پی
ورشکست می شوند و کارکنان و کارگران 

  نها به روز سیاه می نشینند؟ آ
نهــا از خامنــه ای آاینســت پاســخی کــه      

مـن . حکـم حکـم مـن اسـت :شنیده انـد
کارهای دولت را زیر نظـر . مراقب هستم

هرکار می شود بنا بـر مصـلحتی مـی . دارم
ئن باشید و ممط. شما نگران نباشید. ودش

  . بکار خود مشغول
صحبتها که نزد افسران سپاه بازگو می  ◀

ســبب ســرخوردگی بــیش از پــیش  ،شــوند
نها آ. نها از خامنه ای می گردندآبسیاری از 

نمی تواند مراقب » رهبر«می گویند وقتی 
بیت خود باشد چگونه می توانـد مراقـب 

ی خامنه ای کارهای دولت باشد؟ پسرها
دزدیهائی می کننـد کـه انـدازه نـدارد و او 
می بیند و رضا می دهد و یا نمی بیند؟ اگر 
ــد ــی بین ــود را نم ــدان خ ـای فرزن  ،کارهـ

چگونه می تواند ادعا کند که مراقب امور 
ـا نیـروی آکشور اسـت؟  ـا او نمـی دانـد م ی

تــوان موشــکی مــا کجــا و . هــوائی نــداریم
کجا؟ چرا توان موشکی امریکا و اسرائیل 

ـا تهدیـد و  خامنه ای می گویـد تهدیـد را ب
ـا آپاسخ می دهـیم؟ ... ضربه را با ضربه و ی

ــدهان ســپاه  از دزدیهــای بعضــی از فرمان
میلیــاردر » ســردار «گــاه نیســت؟ چنــد آ

ـاه آیا او از وجود یکی از آداریم  ـا نیـز آگ نه
ـائی کـه  نیست؟ از رقمهای نجومی از پوله

ـا ا ز طریـق ترکیـه به ترکیه برده شده اند ت
گاه آ ،تحریمها را دور بزنند و خرید بکنند

است؟ حد اقل رقمی که شنیده مـی شـود 
ــم بــاالی  ۳۳ ـارد دالر و حــداکثر رق میلیـ
میلیــارد دالر اســت کــه اغــراق آمیــز  ۲۰۰
ــر نقــش چهــار  ،مــرداد ۲۸در . اســت خب

بانک عراقی در دور زدن تحریمها توسط 
ـا. ایران انتشار پیدا کرد نی را ایـن خبـر زم
یـم صـدام از طریـق ژتداعی می کند کـه ر

تحریم ها را دور مـی » قازاده هاآ«سپاه و 
معامالت بزرگ نیز همـه در   ،بهررو.  زند

او که مـی . فاسد است» سرداران«دست 
ـادها  گوید مراقب است چرا جلو ایـن فس

  را نمی گیرد؟ 
ــدها از راه       ــم کوچــک  از خری ــک قل ی

 ۱۰۰خریـد  ،ترکیه توسط شرکت پوششی
 ۶۰دســتگاه بنــز اســت هریــک بــه ارزش 

ـام . هزار یورو سـرداری کـه معاملـه را انج
 ،هـزار یـورو ۱۲بابت هـر دسـتگاه  ،داده

هزار بـرای خـود و  ۱۰. رشوه گرفته است
ـان را  ۲ هزار برای کسانی کـه او بایـد دمش

 ۶از یــک معاملــه  ،بــه ایــن ترتیــب! ببینــد
ــوروئی  ــون ی ــورو  ۱٫۲میلی ــون ی  ،نآمیلی

تازه شـرکت تـرک نیـز سـود . شوه استر
ایــن . ورده اســتآبســیار شــیرینی بدســت 

معامله سر و صدا پیدا کرد بخاطر این کـه 
شرکت بنز به شرکت ترک اعتـراض کـرد 
ــه  ــران فروخت ــه ای ـا را ب ــتگاه هـ چــرا دس

شرکت ترک پاسـخ داد بـه ایـران . است؟
نفروختـــه ام و بـــه یـــک شـــرکت تـــرک 

گاه شرکت بنز گفـت ایـن دسـت. فروختم
ها به ایران برده شده انـد و مـی دانـیم در 

ـاخته . کجای ایران هستند بنزها چنان س
شده اند که شـرکت فروشـنده مـی توانـد 
ـار گرفتـه شـده اسـت از . بداند در کجا بک

ـاطر تشـکیل  ،قرار مسموع ـا بخ ایـن بنزه
کنفرانسهای غیر متعهدها خریداری شده 

  .اند
ه اند و مأموران سیا در ترکیه فراوان شد     

ــه بــا  کارشــان جلــوگیری از انجــام معامل
ــران اســت اســتفاده از پولهــای ̋ فعــال. ای

پولهــای ̋ ایــران را ترکیــه مــی کنــد و بعــدا
  .کشور خورد و برد خواهد شد

  
 ،نامه ای که روزنامه رسمی کشور ٭

ــران ــک  ،ای ــر و ی ــه وزی ــول س از ق
رئیس سابق سازمان برنامه انتشـار 

 ،لـهاز جم ،داده است واقعیت هـا
رابطه خامنه ای با احمدی نژاد و 

یم و رویاروئی همه با همـه ژفلج ر
  :را روشن باز می گوید

  
، روزنامــه ایــران کــه ۹۱مــرداد  ۲۳در  ◀

ــان خبرگـزاری رســمی ایــران  روزنامـه ارگ
نگــارش نامــه بــه «: اســت نوشــتهاســت، 

ـال  مقامات عالي ـا هـدف اعم ـام ب رتبـه نظ
فشــار و بــه كرســي نشــاندن يــك خواســته 

ـاريخ  قانوني، بخـش تاسـف يرغ ـاري از ت ب
سياسي انقالب اسـالمي بـوده و اگـر نامـه 

ـام زهـر«معروف به  مجلـس ششـم را » ج
ـالئمبدا هاي  ي براي آغاز ايـن رونـد در س

اخير در نظر بگيريم، نامه دو وزير معزول 
ـات عالي دولت احمدي رتبـه  نژاد بـه مقام

ـنهاد تشـکيل سـتادي بـراي در  نظام و پيش
فتن مديريت اجرايي كشـور در كنترل گر

توان بخش ديگري از  يك سال آينده را مي
فصل مشـترك  .اين رويداد تاسفبار خواند

ها اما بحراني جلوه دادن شرايط  اين نامه

كشور و پيشنهاد راهکارهاي غيرمعمول و 
. فراقانوني براي حل بحران فرضي اسـت

هاي  نگاري  در آخــرين مــورد از ايــن نامــه
هر متكي، وزير معزول امور سياسي، منوچ

ــه و مصــطفي  ــر  خارج ــدي، وزي پورمحم
اند و طي  كشور معزول، دست به قلم شده

ي را خطاب به يکي ا  روزهاي گذشته نامه
ـام تهيـه و تنظـيم  از مقامات عالي رتبـه نظ

ـا توجـه  كرده اند كه در آن پيشنهاد شده ب
ـاس و بحرانــي كشــور  بــه وضــعيت حسـ

گانه و  ي سـهستادي متشکل از روساي قوا
ــود و  ــکيل ش ــر تش ــالي ديگ برخــي از عق
ـال  مديريت مسائل اجرايي را طي يـك س

  ».آينده بر عهده گيرد
ـا هـــدف مطـــرح شـــدن     ــ ایـــن نامـــه ب

ــه در عــالم سیاســت و در  نویســندگان نام
قواره یـک کاندیـدای ریاسـت جمهـوری 

نماینــده  ۹تهیــه شــده  و همگــام بــا نامــه 
اتــاق «مجلــس نگــارش شــده و در یــک 

ـابر قـول . واحد تهیه شـده اسـت» کرف بن
روزنامه، فرهاد رهبر و دانش جعفری نیـز 

  . نامه را امضاء کرده اند
ـا  ۹پــیش از ایــن، •  نماینــده مجلــس بـ

ای را منتشــر  پیشــنهاد احمــد تــوکلی نامــه
کردند و در آن خواستار تشکیل ستادی از 
همه ارکان حکومت برای حل مشـکالت 

  .اقتصادی شده بودند
وجود این کـه متکـی و رهبـر و دانـش با    

جعفری چنین نامـه ای را تکـذیب کـرده 
ــد و  ــرداز آان ـال پ ـاخته ذهــن خیـ ن را سـ

ــد ــه دانســته ان محســن  ،مســئوالن روزنام
  :ن را راست دانسته استآرضائی 

ـائی گفتـه ۹۱مرداد  ۲۵در  • ، محسن رض
ــد کــرده  :اســت ــه ای تاکی آقایــان در نام

شـود و  بودند که ستاد فراقوه ای تشـکیل
. این ستاد اختیارات زیادی را داشته باشد

البته رسانه ها و طرفداران دولـت در ایـن 
ــه  ــد ک ــد و گفتن ـایی کردن ــه بزرگنمـ زمین
رئیس جمهور دیگر جایگاهی ندارد بلکـه 
اصال در این نامه به این موضوع اشاره ای 
نشده بود و حتی رئیس جمهور مـی توانـد 

دی را همچنان مسئولیت این ستاد پیشنها
نامه فقط در این حد بـود . بر عهده بگیرد

 ».و چیز دیگری در آن اشاره نشده بود
ـاء  ،بدین قـرار   نامـه حقیقـت دارد و امض

ــــــدگان ــــــتن ،کنن ــــــو رف ــــــس از ل  ،پ
ـاءکنندگان ــذیب  ،امضـ ـا تک ــر  ،نآبـ حقی

و نامـه . بودن خویش را امضاء کـرده انـد
نوشـته   ،هم بر پایه واقعیتهای بس مهمـی

ـای شده و هـم گز ارشـگر ایـن واقعیـت ه
   :بس مهم است

ـام«رابطه  – ۱ یعنـی » مقام عالی رتبـه نظ
بعـد  ،یمژبنا بر قانون اساسی ر(خامنه ای 
ـام  ،از رهبر رئیس جمهوری عالی ترین مق
پس مقام عالی رتبه ای که می تواند . است

ـا ) خامنـــه ای اســـت ،تصـــمیم بگیـــرد بــ
ـان بــه وخامــت  ،احمــدی نــژاد همچنـ
 ،»ســاخته خیــال«امــه ن. گرائیــده اســت

شدت وخامت را بـه درسـتی گـزارش مـی 
  .کند
نامه واقعیت بـس مهـم دیگـری را در  – ۲

اداره  :معرض دید همگان قـرار مـی دهـد
امور کشور از اقتصاد و سیاست و فرهنـگ 

ن گرفتار اخـتالل و در آو اجتماع بیش از 
ــه  ــه ادام ــرض ویرانگــری اســت ک ن آمع

. اشدقابل تحمل ب ،بمدت یک سال دیگر
نیــز  همــین » نماینــده« ۹مســتند نامــه 

  . وضعیت از دست رفته است
 :جنگ مغلوبه اسـت ،میان دو طرف – ۳

ــژاد را  ــدی ن ــه ای احم ــداران خامن طرف
مسبب وضعیت از دسـت رفتـه کشـور مـی 
دانند و طرفداران احمدی نژاد خامنه ای 

احمـدی . را مسبب این وضعیت می دانند
ه چون بنا بر نژاد می گوید و بازمی گوید ک

مصلحت نظام سکوت کـرده اسـت نمـی 
. تواند بگوید مسبب این وضـعیت کیسـت
 ،اگر احمدی نژاد خود سخن نمی گویـد

) ۹۱مرداد  ۲۱گفتگو با ابتکار (جوانفکر 
سخن می گوید و مسببان وضعیت وخـیم 

  :اقتصادی را معرفی می کند
آنهــا ديدنــد كــه قــانون هدفمنــدي بــا «   

هور بـه اهـداف مديريت خوب رئيس جم
شود لذا تمامي توان خود  خود نزديك مي

ـا يـك شـوك  ـا كشـور را ب را به كار گرفتند ت
ـازند ـادي مواجـــه ســ هاي  دســـت. اقتصــ

ـا زد و بنـدهاي  ـال شـدند و ب خيانتكار فع
پيدا و پنهاني كه صورت گرفت، ميلياردها 

هاي كشـــور بـــه دســـت  دالر از اندوختـــه
ن كساني افتاد كه خود را بـراي ضـربه زد

ــه دولــت آمــاده كــرده بودنــد ــه . ب اينگون
ــوج  ـا م ــه بـ ــور ك ــدامات در داخــل كش اق
سنگين تخريب سياسي و رسانه اي دولت 
ـا  و همکاران رئيس جمهـور همـراه بـود ب
ـا و انگلـيس  تحريمها و تهديدهاي آمريک
عليه ملت ايران همزمان شده است و اين 
ـاقي نيسـت، بلکـه از  همزماني يك امـر اتف

يــان مخالفــان عنــود نــوعي همــاهنگي م
رئــيس جمهــور و دولــت وي بــا دشــمنان 

 ».كند ملت ايران حکايت مي
امــا او توضــیح نمــی دهــد کســانی کــه      

میلیاردها دالر اندوخته های ارزی کشـور 
ـا  ـــ ـار دارنــــد و همآهنــــگ ب را در اختیـــ

ـا ـا و اروپ بحـران ارزی  ،تحریمهای امریک
ـازند ـانی هسـتند و چگونـه  ،می س چـه کس

اندوخته های ارزی کشـور  صاحب اختیار
  شده اند؟ 

هیچیک را  ،نزاع میان اصول گرایان – ۴
بــه ایــن صــرافت نیانداختــه اســت کــه از 

ـان« ــالح طلبـ ــد» اص ــتمداد کنن ــه . اس ب
وزارت کشور اعالم کرده است کـه  ،عکس

اصالح طلبانی که در فتنـه شـرکت داشـته 
اند و حزب مشارکت و مجاهدین انقالب 

ـات را اســـالمی حـــق شـــرکت در ان تخابــ
ـا وجـود شـدت  ،به سخن دیگر.  ندارند ب

ـاز شـدن  ،نزاع میان دو طـرف هـر دو از ب
  .  فضای سیاسی کشور وحشت دارند

ـار پیـدا مـی کنـد کـه  – ۵ ـانی انتش نامه  زم
احمدی نژاد بـرای شـرکت در کنفـرانس 
کشورهای اسـالمی بـه مکـه مـی رود و در 

ـاآ ــق در ،نجـ ــه حــال تعلی وردن آشــاهد ب
. در این کنفرانس می شود عضویت سوریه

ـال ایــن کنفــرانس قــرار اســت  ،بــه دنبـ
کنفرانس غیر متعهدها در تهـران تشـکیل 

انتشار نامه و طرفداران خامنه ای را . شود
ـاء کننـــدگان  از  ،ن معرفـــی کـــردنآامضــ

» رئـیس جمهـوری«سوئی بی قدر کردن 
ـات اول کشـــورهای ژر یـــم در دیـــد مقامــ

 شرکت کننده در این دو کنفـرانس اسـت
ـار بـه  ،اما از سـوی دیگـر انـداختن ایـن ک

 ،بنا براین ،گردن خامنه ای و دستیاران او
ـانی  معرفی کردن این جماعت بمنزله کس
ـارجی را  ــی و خـ ـائل داخل ــه مسـ ــت ک اس

حیثیــت  ،وردنــد و برایشــانآبوجــود مــی 
از . کشور فرع نـزاع بـر سـر قـدرت اسـت

روزنامه ایران فراموش کـرده اسـت  ،قرار
همین کار را با متکی کرد  که احمدی نژاد

وقتی او در سفر مأموریت بود و عزل خود 
  .را از زبان وزیر خارجه کشور میزبان شنید

ـــه       ـــژاد در مک ـــدی ن ـــود احم ـــرار ب ق
حرفهائی را بزنـد کـه سـران کشـورهای «

ـا را آدیگر اسالمی جـرأت گفـتن  ن حرفه
صالحی سعی  ،اما وزیر خارجه او. »ندارند

ورد و آبدســــت  کــــرد دل عربســــتان را
ــا آاحمـدی نــژاد هـم  دفــاع از «(ن حرفه

حقــوق مــردم بحــرین و ســوریه و شــیعه 
 ،را نزد و در حضـور او) »عربستان و یمن 

ـال تعلیـق درآمـد !  عضویت سـوریه بـه ح
یم نیز ژیعنی نزاع بر سر سیاست خارجی ر

  .میان دو طرف علنی است
» دادســتان« ،نزدیــک بــه عیــد فطــر - ۶

تــن از  ۱۲۰کــه  تهــران اعــالن مــی کنــد
ــدانیان  ــی«زن بخشــوده ) سیاســی(» امنیت
ــد کســانی کــه در  ،نهــاآدر میــان . شــده ان

ـند و  سازمانی سیاسی عضویت داشـته باش
انگشت شمار هستند و  ،نامی داشته باشند

ـان کــه زنــدانی نیســـتند  ،از اینگونــه کسـ
بسیاری احضار شده و به آنها ابـالغ شـده 
ها است در مدتی که کنفرانس غیر متعهـد

ـالیتی ،منعقد است نـه  ،حق هیچگونـه فع
ـام دیگـری را  بنام انتخابات و نه به هیچ ن

ــد ـا . دارن ــه بـ ــه در رابط ـار را ک ــن دو کـ ای
متوجه می شویم کـه  ،یکدیگر لحاظ کنیم

ـایش  ،یم در همان حال که در ظاهرژر گش
در  ،فضا را در معرض دیـد قـرار مـی دهـد

ورتـر نیـز آفضای سیاسی را خفقان  ،نهان
از تصمیم هائی که گزارشگر خود . کندمی 

روزه  ۵تعطیــل  ،یــم اســتژحقیــر بینــی ر
تهــران بمناســبت تشــکیل کنفــرانس غیــر 

  . متعهدها است
ـا جـوانفکر (روزنامه ایران  – ۷ ـاحبه ب مص

ـاری  ،)۹۱مرداد  ۲۱با ابتکار  سنجش افک
ـا بـر آن ـائی  ،را انتشار داده است کـه بن مش

یعنـی . یـم اسـتژمحبوب تـرین چهـره ر
سـر  ،کسی که از دید طرفداران خامنه ای

 ،در همان حال. است» منحرفین«دسته 
ـاطق نـوری  طرفداران احمدی نـژاد بـه ن

» اصــول گرایــان«مــی تازنــد و شــماری از 
خواستار نامزد ریاست جمهوری شدن او 

ـانی کـه در  ،و او. هستند با اعتراض بـه کس
 ،باره سید علی خامنه ای خرافه می سازند

در همان . مگر اعتبار کسب کند می تازد تا
ـاد  ـال کــه جــوانفکر از اتحـ اصــول «حـ

و اصالح طلبانی که جـز قـدرت » گرایان
 ،سـخن مـی گویـد ،طلبی در سـر ندارنـد

ـانی از ایــــن دو دســــته ـاف ،کســـ  ،قالیبـــ
ـــهردار« ـــت » ش ـامزد ریاس ــ ـــران را ن ته

سـتاد « ،در واشنگتن. جمهوری می کنند
علی اکبر والیتـی تشـکیل مـی » انتخاباتی

ــه . شــود رســالت هاشــمی رفســنجانی را ب
تـــرک صـــحنه سیاســـی و تـــن دادن بـــه 
بازنشستگی سیاسی مـی خوانـد و گروهـی 

ـان در ســپردن ژراه حــل ر یــم را همچنـ
ـان ر ـار طوف یـم را مـی ژسکان کشـتی گرفت

ــد ــت . انگارن ــز واقعی ـا نی ــن برخوردهـ ای
سخت آشفته ای را گزارش مـی کننـد کـه 

  .نامه گزارش می کند
ــه  ،بازتــاب نخســت ســایت – ۸ ــق ب متعل

نامــه را احتمــاال واقعــی  ،محســن رضــائی
دانســت  و بــراین نظــر شــد  کــه احتمــال 

ن نیز وجود داشته است و آپذیرفته شدن 
حکومــت احمــدی نــژاد بــا انتشــار پــیش 

 ،و سـپس. ن را سوزانده استآ ،هنگامش
کـه از » دبیر مجمع تشخیص مصـلحت«

مباحثات غیر علنی مجمع اطالع داشته و 
اند که مجمع به ایـن نتیجـه رسـیده می د

 ،»کشور در باتالق فرو مـی رود«است که 
ــت ــته اس ــه صــحت داش ــد نام ــی گوی .  م

ــه تصــدیق حاصــل  تصــدیق صــحت نام
  . مباحثات مجمع نیز هست

  
ینـــده راه آ» انتخابـــات«

حـــل قطعـــی نجســـته و 
ـــان موجـــب درد  همچن
ســر خامنــه ای و بیــت او 

  :است
  
ـامی کــه کاندیــدای مــورد تا     ییــد هنگـ

ـای  ۸۸رهبری در انتخابات سال  ـا کودت ب
آشــکار وزارت  و تقلــب نیروهــای نظــامی

ــید،  ـام رس ــن مقـ ــه ای ــور ب ــه ایکش  خامن
متوجه شد کـه مـردم هـیچ ارزشـی بـرای 
نظر او در مورد فرد منتخـب ندارنـد و بـه 

داشته باشد رای او هر کسی که زاویه ای با 
 .خواهند داد

برابـر وقتـی حاکمیـت در  ،۸۸در سال      
اعتراض مردم نسبت به کودتای سید علی 

ای مجبــور بـــه  و ســید مجتبــی خامنــه
اســتفاده از ســالح بــرای ســرکوب مــردم 

بسیار وحشت کرد چـرا  خامنه ای ،شتگ
دامـن که در آن روزها، اعتراضات مردمی 

گسترد و کار بـه سـردادن شـعار مـرگ بـر 
ـا  دیکتاتور و مرگ بر والیـت فقیـه و زیـر پ

ـاویر وی د کوب کـردن انداختن و لگ تص
در   به همین دلیـل،. دیشکدر سطح شهر 

سخن از پارلمانی کردن ریاسـت  ۹۰سال 
ـان آورد ـئن  .جمهوری را بـه می زیـرا مطم

شـده بـود هـیچ امیـدی بـه انتخـاب فــرد 
مورد نظر خود در ریاست جمهوری سال 

یست مگر با به تن مالیدن پیه تحریم ن ۹۲
ـا وجـــود تحـــریم ر تقلـــب د ،وســـیع و بــ

ن روز او ایــن آســخن  .انتخابــات قالبــی
حاضـر نیسـت  معنی را می داد که او دیگر

شــرایط ســخت کــه روز بــه روز بــر بــی در 
افـزوده مـی  شاعتباری و عـدم مشـروعیت

  .دکنشود، ریسک 
  ۴در صفحه       
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تورم و فقـر هـر  –در شرایطی که گرانی      
از کشــور بلــوایی ایجــاد  روز در گوشــه ای

ـادی  ووالن سیاسـی ئمسـ می کنـد،  واقتص
نظامی فریاد اعتراض مردم را به گوش می 
ـات را بهتـر  شنوند خطـر برگـزاری انتخاب

ـا  .درک می کنند لذا تالش بر این دارنـد ت
در مدت باقیمانده بتوانند شرایط انتخاب 
ریاست جمهوری را تغییر دهنـد وفـردی 

حداد عادل  یاحلقه به گوش مانند والیتی 
ــویرا ... و ــس از س ــور  مجل ــیس جمه رئ

ـار نیـز در وضـعیت امـروز . کنند اما این ک
یـم انسـجام خـود را از دسـت ژکشور که ر

داده و کشور را گرفتار تحریمهای سـخت 
بـه سـختی  ،و تهدید به جنگ کرده است

   ،در حقیقت. شدنی است
 
 در سال جاری  :گزارش از ایران ٭
ــا چنــد مشــکل یــم خامنــه ای ژر ب

   :اساسی روبرو است
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واواک و سنجی های انجام شـده توسـط 
ســپاه پاســداران و بســیج ســپاه پاســداران 

عدم مشروعیت سـید علـی خامنـه  گویای
در مقایســه ای کــه . هســتنداو ســپاه ای و 

ـالهای  ـال و س ـای امس میان نظر سنجی ه
قبــل در میــان مســئوالن بســیج از سراســر 

از کاهش  حاکی ،مده استآبعمل  کشور،
مـی بسـیج و سـپاه شدید اعتماد مـردم بـه 

و  بــه دلیــل حمایــت از خامنــه ای. باشــد
و تصرف اقتصاد  سرکوب مردمشرکت در 

عامـل   ،و دخالت در همه کارهای دولـت
مشــکالت مــردم و محرمیتهایشــان گشــته 

 . اند
یم شخص خامنـه ای ژمشکل اصلی ر – ۲

عـدم  :و فرزندان و اعضای بیـت او اسـت
، به خصوص خامنه ای را یمژر مشروعیت

دخالت های نابخردانه او ناشی از میتوان 
ــت ــور دانس ــور کش ــه ام ــران  .در کلی در ای

 کمتــر کســی اســت کــه ســید علــی  ،امــروز
 .داندمسئول مشکالت کشور نرا خامنه ای 

بســیاری از ائمــه جمعــه و ســخنرانان  •
بـدی تـالش مـی کننـد مذهبی و سیاسـی 

حکومت ردن وضعیت کنونی کشور را به گ
بیندازند اما ملت بـه خـوبی  احمدی نژاد

می داند که عامل اصلی مشکالت داخلـی 
و تحریم های گسترده و انزوای خارجی  و

تعطــیالت کارخانجــات و  وفقــر و گرانــی 
ـارگران  ـاری کـ ـا و بیکـ ــده هـ ــد کنن  وتولی

ـنش  وجنسیتی کردن دانشـگاهها  ـاد ت ایج
لجاجت در مسئله هسـته  و میان مسئوالن

محـــروم کـــردن مـــردم از حقـــوق  و ای 
ـان از حقـوق ملـی ، انسانی خـود و کشورش

 .استو بیت او  خامنه ای کارهمه و همه، 
بدبختی اصلی خامنه ای ایـن اسـت کـه •

ـاری خــــود را  وارد و بلکــــه در هــــر کـــ
هر زمان که صـحبت  .می داندمتخصص 

از دروس دانشگاهی و دانشگاه می شود او 
ـا سـ الها در چنان سخن می گوید کـه گوی

ـال . استاد بوده اسـتعالی امر آموزش  ح
ـا و  این کـه  ـار دانشـگاه ه وضـعیت ناهنج

ـالی حاصـل مداخلـه  مؤسسات آمـوزش ع
در ایـن مؤسسـه » نمایندگانش«های او و 
عده ای را بعنوان  ،هر از چندی. ها است

استادان دانشگاه و دانشجو نزد او می برند 
. مـی دهـد» رهنمود«نها آو او خطاب به 

ـار مداخلـه . ین ظاهر کار اسـتا ـاطن ک ب
شخص او در کنترل دانشگاه ها به ترتیبی 
. است که صدائی بـه اعتـراض بلنـد نشـود

نها را به آاستادان ممتاز را می رانند و جای 
ـاتی ندارنـد بـه  کسانی می دهند که معلوم

  .  دانشجو تعلیم دهند
ــی«در شــب هــای شــعر  • ، گــاهی »والئ

ــی از ـای فن ـات ایرادهـ ــی  اوقـ ــعار برخ اش
شعرای تازه به دوران رسیده می گیرد کـه 

ـاد بـه  و .همه می گویند به به و چه چه او ب
و سـخن ور و ادیـب  غبغب می اندازد که 

  . شعر شناس طراز اول است
 ،تراشـیدر دشـمن او  ،ماجرای اتـمدر  •

ـا . هنرمندی خود را نشان داد  هنر او واقع
  .اعجاب انگیز است

و زاد و ولـد  ردن نـرخدر باب بیشـتر کـ  •
 میلیــون نفــر  ۱۵۰رســاندن جمعیــت بــه 

نکـه بدانـد سیاسـت آمی گوید بـی  سخن
  . جمعیتی چیست

ـا  • مداحان را به ساختن انواع خرافـه ه
اگـر او خـود  –در باره خود مأمور کـردن 

 ،مــأمور نکــرده بــود در طــول ایــن ســالها
 - یکبار این مداحان را سـرزنش مـی کـرد 

ـاط در زمینه والیت و  ـان و بـارتب ـام زم ا ام
ـایی  ـارش بـه ج جانشینی خدا و پیغمبر ک

ـای او را است رسیده  که برخی ها خاک پ
مـــی بوســـند و او کـــوچکترین واکـــنش 

  . نشان نمی دهد مخالفی
خود را مرجع تقلید نیـز مـی دانـد و در  •

، دست همـه را صدور فتاوی ضد و نقیض
از پشت بسته چـرا کـه دادن حکـم کشـتار 

ـاوز بـه دختـران و پسـران از جوانان و ت ج
ـا .... فتواهای سطح باالی وی اسـت و ام

خنده دار تر از همه اینها هنگامی است که 
ـال گذشـته : گفت  ۱۰۰ما در طول سی س

برابر رشد داشته ایم که البته چون ماخوذ 
ـا هسـتند قـدری خجالـت کشـیدند  به حی

برابر  ۱۰۰وگرنه در بسیاری موارد بیش از 
 :انندرشد داشته ایم م

، و در بهار انقـالب انقالب بنزین قبل از - 
ریال یعنی بـیش  ۴۰۰۰ریال بود و حاال  ۶
 .شده استبرابر  ۶۰۰از 
. ریال بـود ۷۵تا  ۷۰دالر قبل ازانقالب   - 

بخصــوص  ،البتــه بــه زیــان تولیــد داخلــی
پائین نگاه داشـته شـده  ،بخش کشاورزی

برنامـه تولیـد محـور  ،در بهار انقالب. بود
ــه اجــرا گذاشــته شــد و کــردن  اقتصــاد ب

قیمتهای کشاورزی افزایش داده شـدند و 
. ریال شد ۱۱۰تا  ۱۰۰قیمت هر دالر نیز 

بــا گروگــانگیری و برقــرار شــدن تحــریم 
ـاال  ،اقتصادی و شروع جنگ شـروع بـه ب

 ،۶۰بعــد از کودتــای خــرداد . رفــتن کــرد
اقتصاد کشـور از نـو مصـرف محـور شـد و 

ـار در ســـو ،قیمـــت دالر ــ د رانـــت ایـــن ب
ـاال رو بـه افـزایش گذاشـت و   ،خوارها ح
 ۳۰۰ریــال یعنــی حــدود  ۲۱۰۰۰حــدود 
ـا قیمـت دالر  برابر شده است در مقایسه ب

ـاه و  برابـر شـده اســت در  ۲۱۰در دوره ش
 .مقایسه با بهار انقالب

ـال ۴۰گوشت مرغ حـدود کیلـویی -   ری
یعنی بیش  .است ریال ۶۰۰۰۰بود و حاال 

 . برابر شده است ۱۵۰۰از 
ـاال  ۳نان بربری دانه ای  -  ـال بـود و ح ری

  . برابر ۱۸۳۳ ریال یعنی  ۵۵۰۰
. دستمزدها  و حقوق ها نیز باال رفته اند - 

 . اما به نسبت بسیار کمتر
ـاد رفـتن چرا راه دور برویم سـرعت     برب

ایران، در طول تنها همین چنـد ثروتهای 
سال گذشته، که رییس جمهور کودتایی و 

ــر ــر س ـار  منتخــب وی ب ـابع آکـ ــده و تـ م
آنقدر  سیاست های جاهالنه رهبری بوده

دم متوجه آچشمگیر است که همه عالم و 
ـال گذشـته  شده اند و تنها در همین ده س

ـــیش  از  ـارت  ۳۶۰۰ب ــ ـارد دالر خس ــ میلی
و رییس جمهور منتخب  لجاجت رهبری

ــور وارد  ــه کش ــته ای ب وی در جریــان هس
که چند برابـر دوران جنـگ هشـت  شده
 .وده استساله ب

 –بحران تشدید اختالفات مسـئوالن  -  ۴
ـان  ـنش می به نظر می رسد که درگیری و ت

ــ ــو و حکوم ــک س ــر«ت از ی ــوه  »رهب و ق
قضــاییه و قــوه مقننــه از ســویی دیگــر بــه 
جایی رسیده که کاری از دست هیچ کس 

این تنش ها روز به روز شـدت  .بر نمی آید
بیشتری پیدا میکند و عامل اصـلی آن هـم 

چـرا  .می باشـد »رهبر«بودن  انونقوق ف
که او در هر کاری خود را صاحب امر می 
داند و به هر گونه که بخواهـد عمـل مـی 

موجــب بــروز اخــتالف  در نتیجــه، . کنــد
خامنه  .می شودخودش با حکومت میان 
 خـود حکومتی کـه برای فشار بیشتر به  ای
ـاتی ،او ورده آبـر سـرکار  ،با کودتای انتخاب

مجلـس و  و اختیارات خـودازکلیه  ،است
ایـن دو قـوه . استفاده می کندقوه قضاییه 

ـانع از  حکومـتدر برابر را  ـا م قـرار داده ت
زمینــه  احمــدی نــژاد در  حکومــتعمــل 

کـه موجـب تضـعیف بیشـتر هایی بشوند 
 .رهبری می گردد

و ریـیس  »رهبـر«همین اختالف میان  •
ـانده جمهور  سـبب کـه  اسـتاو دست نش

 اختیــارات  بگیــرد تصــمیمشــده اســت او 
ریاست جمهوری را به شدت کاهش دهد 
ـانی کننـد و  یا اینکه رییس جمهور را پارلم

برگزاری انتخابات را  اختیاردر عین حال 

ـئن تـر  حکومتاز  گرفته و به نهادی مطم
ــتاز  ــه  حکوم ــر کــس را ک ـا ه ــپارد تـ بس

ـا بـه در  دوست داشت از درون صندوق ه
 .آورد

ـان •  ـات میـ ــدید اختالفـ و  مــتحکوتش
در حــال نزدیــک  مقامــات دو قــوه دیگــر

: شــدن بــه رودرویــی مســتقیم مــی باشــد
ــائلی چــون نــرخ ارز  برکنــاری ســعید  ومس

تاریخ مصرفش تمام فردی که  –مرتضوی 
ـان برداشـته شـود شده است  .و باید از می

مرتضـوی بـرای کـل  حیاتچرا که ادامه 
بســیار خطرنــاک اســت و عنقریــب یــم ژر

شریفی و  ویری سرنوشتی چون قاضی نوم
  خواهد خورد م برایش رق...  مقدسی و

ـا  • ــه هـ برگــزاری  وتوقــف فــاز دوم یاران
ـانکی و  دادگاههای در جریان اخـتالس ب

ـاطمی  ـان ف مسـئله حجـاب و  ودفتر خیاب
ـاف و تـــک جنســـیتی شـــدن برخـــی  عفــ

 ومسئله هسـته ای  ودانشگاهها و رشته ها 
مسئله سوریه و  وحمله به سفارت انگلیس 

ـا از ... و ترکیه که همـه و همـه، ایـن روزه
و  حکومــتعوامــل مهــم اخــتالف میــان 

ــر« و مســئوالن تحــت نظــر او مــی » رهب
 .باشد

ـای  • ـار نظرهـ ــر از اظهـ ــورد دیگ ــک م ی
ــت  ـنهاد جمعی ــه ای پیشـ مضــحک خامن

 .میلیونی ایران است ۲۰۰میلیونی تا  ۱۵۰
قبال از سوی محمود احمدی نژاد مطرح 

سـئوالن از جانـب برخـی مسـخن او . دش
تــا جــایی کــه . قــرار گرفــت انتقــادمــورد 

، دکتـر »بیت رهبری«پزشک مخصوص 
مرندی که برنده جایزه کنترل جمعیت از 
ســوی ســازمانهای بــین المللــی اســت در 

اما پـس . مقابل رییس جمهور قرار گرفت
سکوت اختیار او  ،از اظهار نظر خامنه ای

تنها در یک اظهار نظر، هنگامی کـه  .کرد
ـای وزیر بهد ـام هزینـه بخـش ه اشـت تم

ــت را حــذف  ــرل جمعی ــردکنت ــه او ک ، ب
ـار بــه : گفـت بهتــر اسـت بــه جـای ایــن ک

جالب . مسائل مرتبط با بهداشت بپردازد
اینکه همین خانم دکتـر دسـتجردی کـه 
خواهان افزایش جمعیت بعد از سـخنان 
خامنـــه ای شـــده در ســـخنانی بـــه تـــک 
 .جنسیتی شدن دانشگاهها اعتـراض کـرد

این وضعیت جایی برای آشـنایی و زیرا با 
ـنین  ازدواج پیدا نمـی شـود چراکـه در س
ـانی بـــرای آشـــنایی  مختلـــف هـــیچ مکــ

نـــدارد نـــه در  وجوددختـــران و پســـران 
مهدهای کودک و نه در پـیش دبسـتانی و 
ـایی و  ــ ـــه راهنم ـــه و مدرس ـــه در مدرس ن

 . و هم اینک در دانشگاه دبیرستان
ـال گذشـته، در :بحران سـوریه- ۵  سـی س
ـاد  یمژر ـایی کـه توانسـت بـرای ایج ـا ج ت

ــه اصــطالح مقاومــت در ســوریه  جبهــه ب
ـانی   وهزینه کرد میلیاردها دالر نفـت مج

ـان  ـاه رایگــــــ ـات و و نیروگــــــ تاسیســــــ
ـامی و امنیتـی  ـازی  وساختمانهای نظ نوس

ـامی  ومراکز مذهبی  آموزش نیروهای نظ
ـا دالر  ـال میلیــــون هـــ و امنیتــــی و ارســـ

بــه  تســلیحات نظــامی بــه ایــن کشــور تنهــا
دلیل نوع نگرش خمینی و خامنـه ای، از 

ملت  دوشجمله هزینه هایی بوده که بر 
ـار اسـد  .ایران نهاده شد هم اکنون که بش

، اســت درسراشــیبی ســقوط قــرار گرفتــه
خـود بـرای حفـظ او  ایران از همـه تـوان

استفاده می کند تا شاید بتواند حداقل در 
آینده سوریه نقشی کوچک بر عهده داشته 

تا از آن طریق راه رسیدن بـه حـزب باشد 
ــود  ــرای خ ـان را ب ــه لبنـ ــدالل ــظ کن . حف

وخامت اوضاع سـوریه را اکثـر مسـئوالن 
ـاره ای بـه جـز یم ژراما  .می دانند یمژر چ

سفرهای  .دادامه حمایت از بشار اسد ندار
 واخیر دبیر شورای امنیت ملی بـه سـوریه 

عراق و وزیر امور خارجه به ترکیـه  ولبنان 
به دنبال پیـدا  یمژرشان می دهد که ن... و

یـم ژکـه اگـر شـد ر کردن راه حلی اسـت
خود در  ی براینقش ،اسد بماند و اگر نشد

 .کند دست و پاسوریه بعد از بشار اسد 
وضعیتی که در سوریه کنونی پیش آمده   •

یکی از دالیلش لجاجت سید علـی  ،است
ــگ  ــرداران جن ــه ای و برخــی از س خامن

ن کشـــور و آن در طلـــب ســـپاه پاســـدارا
حمایت از کشتار مـردم سـوریه مـی باشـد 
 .کــه خواهــان اصــالحات سیاســی بودنــد

نها فکر می کردند با کشتن چند صد نفر یا

اما خطای  .قضیه سوریه حل خواهد  شد
ـاب راه  ـا طن حاکمان سوریه این بود کـه ب
ــه درون چــاهی رفتنــد کــه  حــل ایــران ب

ـان . خارج شدن از آن ممکن نیست از هم
ـات ســــوریه، روز  یــــمژر اول، در جریانـــ

مشورت های نظامی به مسئوالن سرکوب 
ــی داد ـا وجــود داشــتن  .م ــن اواخــر بـ ای

ـامی ســپاه در آن کشــور،  ـای نظـ پایگاههـ
مجبــور بــه فرســتادن نیــروی بیشــتری بــه 

افراد متاسفانه یک اتوبوس از  .سوریه شد
ـالحی ــول صـ ــه ق ــه ب ــی ک ــر« ،ایران » وزی

ـاز شماری از آنها اعضای  ،خارجه سپاه و ب
ــتند  ــته هس ـان نشس ــط مخالفـ ــم ژرتوس ی

ایران مدعی  .سوریه به گروگان گرفته شد
قضــیه حضــور  .د آنهــا زائــر بــوده انــدشــ

نیروهــای نظــامی ایــران در ســوریه بــرای 
امـری کـه سـپاه کمک به سـرکوب مـردم 

ـا اینهمـه .منکر آن نیسـت ـا را آوقتـی  ،ب نه
ــد . مســلح نبــوده انــد ،دســتگیر کــرده ان

ترتیب رفـت و  ،مد آنها نیزآو  ترتیب رفت
مد افسران سـپاه کـه بـرای مأموریـت بـه آ

 .یکسان نبوده است ،سوریه می روند
ـا یــم ژســران ر • بــه خــوبی میداننــد بـ

ـاهی  یمژرسرنگونی  بشار اسد هـیچ جایگ
ـا توجـه  در میان حاکمان آینده سـوریه، ب
ـار  ـات بش ـای ابلهانـه از جنای به حمایت ه

ـا  ش خـود،در آخـرین تـال .اسد ندارنـد ب
جمع کردن برخی از کشورهای آسیایی و 
افریقــایی و امریکــای جنــوبی بــه عنــوان 
جلسه مشورتی در مورد آینده سوریه سـعی 

ـا حـدی  بـرای سیاسـت خـود در کردند ت
ـا کننـد ،سوریه ـا در  .پشـتیبان دسـت و پ ام

نهایت این به اصطالح اجالس با حضـور 
ــفیر  ــد س ــی و چن ــد عراق ـام ارش ــک مقـ ی

ـا حضــورکشــورهای د ــران و بـ ــر در ای  یگ
کشورهایی که به قول مسئوالن مقاماتی از 

، در مسائل سوریه، می توانند مشورت یمژر
ــد ــتان ! دهن ــد افغانس ــتان  ومانن  وگرجس

 عمان و تاجیکسـتان وونزوئال و ارمنستان 
ــئله . ... و ــر مس ــن کشــورها خــود پ ـا ای امـ

ـائل سـوریه ندارنـد هستند و . نقشی در مس
دون هیچ دستاوردی به ، باجالس تهران
سیاســت بــر بــی اعتبــاری  و  پایــان رســید

ــم ژر ــوریهی ــذارد در س ــحه گ ــن . ص در ای
ـا  اجالس حتی وزیر امـور خارجـه چـین ی
ـا نیمچــه  روســیه هــم حاضــر نشــدند تـ

مقایسـه . ایـن اجـالس بدهنـداعتباری به 
ـا کنفـــرانس مکـــه ــ  ،کنفـــرانس تهـــران ب

یـــم و انـــزوایش در ســـطح ژورشکســـت ر
 ،در مکـه. زارش می کندجهان را روشن گ

یم سعودی دست آورد روشـن و مسـلم ژر
ـال تعلیـــق در وردن آداشــت و آن بـــه حـ

ـا حضـــور  ،عضـــویت ســـوریه رئـــیس «بــ
احمدی نژاد فعـل . ایران بود» جمهوری

در توجیه این رویـه مـی . پذیری رویه کرد
ــد ـای  :گوین ــه اعضـ ــود ک ــن ب ـاطر ای بخـ

سازمان کشـورهای اسـالمی در کنفـرانس 
اما اگـر بـه ایـن . شرکت کنندغیر متهدها 

حقوق سوریه و بحرین و «دلیل در مکه از 
الجـرم  ،دفاع نشـد» شیعه های عربستان

همــین رویــه در کنفــرانس غیــر متعهــدها 
روشـن سـخن . درپیش گرفته خواهد شد

سود این که هزینه و امتیاز دادن از ایران و 
که بـر ن رویه  باعث خواهد شد  آبردن از 

ت گذاشته و در کنفرانس یم درمانده منژر
 .  اند غیر متعهدها شرکت کرده

ــزایش -  ۶ ـا و اف ـار  تشــدید تحــریم هـ فشـ
ـا : گرانی و تورم بر مردم ایـن اثـر تحریمه

کـه همـه اسـت روزها آنقـدر شـدید شـده 
عنقریــب  .رابــه ســتوه آورده اســتمــردم 

. بــرهم افــزوده خواهنــد شــداعتراضــات 
بحــث تحــریم هــا هــم از جملــه مســائلی 

ه لجاجت خامنه ای عامـل اصـلی است ک
ـامی سـپاه و  »بیـت رهبـری«. استان  ح

در چنان توهمی گرفتار شده انـد » رهبر«
ـار داشـتن چنـد  که می پندارند با در اختی
هزار موشـک و چنـد صـد کیلـو اورانیـوم 
غنی شده می توان قدر قدرتی خـود را بـه 

سـبب همین تـوهم  .رخ جهانیان بکشاند
ــه ــه ای شــد ک ــی خامن ــیس  ســید عل و ری

جمهور محبوبش قطعنامه ها را ورق پاره 
ناوهای جنگی  سپاهشبدانند و سرداران 

نتیجـه ایـن شـد کـه . بخواند را آهن پاره
گرفتار چنان تحریمی شـده ایـم کـه اگـر 

در جلسـه مجمـع موضوع بحـث مطالب 

، کــه افشــا شــده انــد تشــخیص مصــلحت
ـال فـرو رفـتن نصحیح باش د، ایران در ح

ـاوجود ایـن ر کـه،باتالقی است  در  ،یـمژب
جز فاجعه نمی توان . نیستراه فرار از آن 
 .انتظار داشت

ـان فرمانـدهان سـپاه  - ۷ بروز اختالف می
ـائل  به گونه ای مسئله جدی دیگری از مس
 از فرمانـدهان برخـی: یـم اسـتژجدی ر

خامنه ای رابه دلیل عدم درایت در مسئله 
ــی  هســته ای  و سیاســت خــارجی و داخل

بـه  این انتقادها. قرار داده اند مورد انتقاد
ــن  ــز رســیده اســت  ای گــوش خــود او نی
ـات بـــه خـــوبی از  ـا، ایـــن اختالفــ روزهــ
سخنان برخی فرماندهان و سکوت برخی 

تغییرات در بخش . بروز دارد نها،آدیگر از 
ـاری بــی ســر و  ـای سیاســی ســپاه و برکن ه
ــه جــوانی و  ــد یدالل ــرادی مانن صــدای اف

ایـن واقعیـت  گویای... مجتبی ذوالنور و
کــه اختالفــات میــان فرمانــده کــل  اســت

سپاه پاسداران با برخی از سرداران حامی 
فرینی در آکشتار مردم سوریه و ادامه تنش 

روابــط بــین المللــی و تهدیــدها در مــورد 
ـایی ...  تنگه هرمز و موشک پرانی و به ج

ـادی است رسیده  که حتـی حسـن فیروزاب
برخـی بستن تنگه هرمز را در برابر سخن 

ســرداران بــه شــخص خامنــه ای مــرتبط 
ـا  ـنش آفرینـی ه ـانع از ادامـه ت ـا م ساخته ت

کــه اســت  همچنــین شــنیده شــده . شــود
میان تعـدادی  ازسـرداران قـدیمی  هرابط

صنیع  وشمخانی  وازجمله حسین عالیی 
غالمعلی رجایی  ومحسن رضایی و خانی 

بــا ... مرتضــی رضــایی و وســیف اللهــی  و
نزدیـک شـده  یـد،برخی فرمانـدهان جد

سپاهیان قدیمی معتقدنـد سـپاهی . است
ـاد شـــده بـــود بـــرای حمایـــت  کـــه ایجــ

ـارش بـه . بودازانقالب  در حال حاضـر ک
 نــابودی عامــلکــه  اســت  جــایی رســیده

  . ه استانقالب و سپاه شد
برخی سرداران و نماینـدگان سـید علـی     

سپاه پاسداران زمینـه : گفته اندخامنه ای 
مان است منجر به برخـی ساز ظهور امام ز

 .اختالفات میان افراد این نیرو شده است
علی  سعیدی نماینده خامنـه ای در سـپاه 
پاســداران در مصــاحبه بــا ســپاه نیــوز مــی 

 :گوید
ـاني ...«     ــ ـــت جه ـــق حکوم در راه تحق

ـاي مسـلح و ) عـج(حضرت مهدي  نيروه
ـام و پاسـدار  بخصوص سپاه که بازوي نظ

اي آن اسـت انقالب اسالمي و دسـتاورده
سـپاه .. .اي دارنـد کننده نقش بسيار تعيين

ــاي مســلح  ــار ديگــر نيروه پاسـداران درکن
هاي کشـور  حافظ حاکميت ديني و آرمان

ـام  علوي است تا بستر الزم براي ظهور ام
ـات ...را فراهم نمايد) عج(زمان  اين رواي

هاي  دارند کـه در واپسـين سـده اظهار مي
ــر ـار اب ــدي از تبـ ــر فرزن ــدگي بش اهيم و زن

ــم  ـامبر اعظ ــل پيـ ــماعيل و از نس ) ص(اس
ـاني  ـارچوب مبـ ـاني را در چـ ــي جهـ انقالب
ديني اسالم و با تکيـه بـر منشـور قرآنـي در 

بـراي ...بنا خواهـد کـرد   روي کره زمين
ــود  ــه اول خ ـازي در درج ـاده سـ ــن آمـ اي
نيروها و عناصري که در مجموعه سـپاه و 

ـاي مســـلح عهـــده دار مســـئوليت  نيروهــ
ــ مي ــوند باي ــهاي ش ـاالترين شاخص د از بـ

 .انساني و ارزشي برخوردار شوند
دو دليل براي ايـن موضـوع وجـود ...      

دارد، يکــي اينکــه ارتــش و نيــروي مســلح 
مکتبي هستند و نيروي مسلح مکتبي بايد 

هاي ارزشي متخلق  خودش را به شاخص
ـاعي و  ـار فـردي، اجتم کند و در فکر، رفت
ـًا ـانوادگي دقيقــ در  مـــديريتي و حتـــي خــ

... هاي ديني و ارزشي قرار گيرد چارچوب
نيروهاي مسلح در جمهوري ...دلیل دوم 

اســالمي ايــران تحــت فرمــان ولــي فقيــه 
ـان  ـام زم هستند و چون ولي فقيه نائب ام

ـان ) عج( ـان او فرم است، درحقيقت فرم
نيرويي که تحت ... است) عج(امام زمان 

ــد از  ـاً باي ــت قطعـ ــه اس ــي فقي ـان ول فرمـ
ـاخص ـااليي برخــوردار هاي ب شـ ســيار بـ

باشد، از اين رو هر چه که قواي مسلح بـه 
تر باشـد،  ارزشها و معيارهاي ديني نزديک

اش بـراي حفـظ انقـالب و  ميزان آمادگي
ــور بيشــتر  آماده ــه ظه ــراي زمين ـازي ب سـ
  ».شود مي

  ۵در صفحه  
  
  
  

 با تالق ؟
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اما سعیدی نگفت چگونه سپاهیانی کـه     
ـاق  ــر قاچـ ــران و  ودر ام ــه دخت ـاوز ب تجـ

ـالف  وپسران مـردم  ـان مخ  وکشـتار جوان
  دزدی از اموال بیت المال و اختالس 

و تصــرف اقتصــاد و دولــت هــای بــزرگ 
ـاز  شرکت داشته اند، مـی تواننـد زمینـه س
ظهور امام زمانی شوند که برای برقـراری 

البتـه اگـر بخواهـد  .مـدآعدالت خواهد 
ـا نمایـد اولـین کسـ را کـه انی عدالت را برپ

، همین ولی فقیه جائر و ندخلع ید کباید 
 .ظالم و نیروهای حامی او خواهند بود

 
وضــــعیت  :گــــزارش از ایــــران ٭

اقتصادی کشور یا باتالقی که بنا بر 
ـــخیص  ـــع تش صـــحبتها در مجم

ــران در  ــی آمصــلحت ای ــرو م ن ف
  :رود

 
ــــدهای ارزی و • ـاهش شــــدید درآم کـــ

مسئوالن به دلیل وابستگی : صادرات نفت
ـال  ــت المـ ــه بی ـالی ب ـای مـ ــورد و هـ و خ

ـاببردهای  ـاب و کت ، یکـدیگر را بـی حس
این مشکل  مورد حمله قرار داده و مقصر 

برخـی سـرداران بـرای . مـی داننـدبزرگ 
ــا قطــع نشــود  اینکــه درآمــدهای نفتــی آنه
تصمیم گرفته اند با برخی تجار ایرانی کـه 
ارتباطاتی با نفت و خارج از کشـور دارنـد 
د وارد گفتگو شده و در ازای فروش حدو

ــه  هــزار بشــکه نفــت در روز، ۵۰۰  ،نهــاآب
البتــه بخشــی را  .بگیرنــد درصــد مهمــی را

قا در آبرای خود و بخشی را برای حضرت 
عــالوه بــر تجــار بــرای . نظــر گرفتــه انــد

ـان نفـت  و فروش نفت با برخی متخصص
در داخل ... کشتیرانی و وپتروشیمی  و گاز

ـاس گرفتـه شـده   و خارج از کشـور نیـز تم
افرادی چون علـی می شود ه شنید .است

ــر انــدیش  ــدرام ســلطانی  وخی مجیــد و پ
عـالء میـر محمـد و دقیقی و زاده  هدایت

ـادقی  ــژاد   وصـ ــرک ن ــد ت ــن  واحم محس
و عطا الله صدر و سعید ایزدیان و خزعلی 

و عبــاس ایروانــی و علــی شــمس اردکــانی 
 وتقـی بهرامـی نوشـهر  وتوفیق مجد پـور 

یلـی خل ومهـدی پـور قاضـی  وتقی گنجی 
محمــد علــی و علیرضــا ضــیغمی و عراقــی 

طرفهــای ســرداران ســپاه .... و ضــیغمی 
  .نفت هستند» خصوصی«برای فروش 

ـاک اگر سایت  • ـال مـی دهـد  تابن احتم
نامــه بــه امضــای ســه وزیــر و یــک رئــیس 
پیشین سازمان برنامه و بودجه بـه خامنـه 
ای صحت داشته باشد و احتمال می دهد 

شده و خامنـه ای که پیشنهاد پذیرفته می 
احمدی نژاد را مسلوب االختیار می کرده 

ــدین خــاطر اســت کــه محســن  ،اســت ب
مجمع تشـخیص مصـلحت «رضائی دبیر 

ـات » نظام ن مجمـع در آاست و از مباحث
باره فرو رفتن ایران در باتالق خبر داشـته 

حاصل این مباحثات عبارت بـوده . است
ـادر  – ۱ :است از احمدی نـژاد و تـیم او ق

ـا آداره امور کشور نیستند و ادامه کار به ا نه
کشور را چنان در باتالق فـرو مـی بـرد کـه 

ـاد کشـور  – ۲. وردآبیرون نمی توان  اقتص
کارخانه .در بدترین وضعیت ممکن است

ــه . هــا تعطیــل مــی شــوند دولــت توانــا ب
بسیاری از . پرداختهای جاری خود نیست

ـاختمانی ،طرحها ـای س  ،از جملـه طرحه
ـادر بـه نیمه تمام ر ها شده زیرا حکومت ق

پرداخت بدهی های خود به پیمان کاران 
. وضـع ارزی کشـور خـراب اسـت. نیست

نچه به کاالهای اساسی مربـوط آگرانی در
دو برابر رقمـی اسـت کـه بانـک  ،می شود

ـاری رو بـــه . مرکـــزی مـــدعی اســـت بیکــ
. افزایش است و فساد عمومی شـده اسـت

تحریمهــا تشــدید مــی شــوند و حــاال  – ۳
ـا  ،دیگر در چشم انداز جز تشدید تحریمه
وضـعیت منطقـه  – ۴. مشاهده نمی شـود

به زیان ایران در تحول اسـت و ایـران نـه 
ـانع چنــین  ـا در مـوقعیتی نیســت کـه م تنه

 ،بلکه هدف از این تحـول ،تحولی بگردد
 ۶. تنگ کردن حلقه محاصره ایران است

توجیه ها که برخی از ائمه جمعـه بـرای  –
ـان مـی این و آن مس  ،ورنـدآئله مـردم برزب

  :تحریک کننده مردم بر ضد نظام هستند
 :این بار خامنه ای خـود بـود کـه گفـت •

ـاک مـی شـود . اسرائیل از صفحه تاریخ  پ
میـز را بـه مناسـبت آاین سـخن تحریـک 

ـان  ــه برزبـ ــرانس مک ــه  ،وردآکنف ــی آنک ب
بکار نتان یاهو و  ،در عوض. سودمند افتد

 . با ایران مد در توجیه جنگآباراک 
پـرت و پـال گــویی برخـی مســئوالن در   •

ـا کـه تبـدیل بـه جـوک  رابطه با  گرانـی ه
ســت از شــده اروزانــه مــردم در خانــه هــا 

 :قبیل 
نافرمانی حرام بودن مرغ به دلیل اینکه  - 

ــود از حضــرت ــرده ب ــوح و خــوردن  ک ن
ـام جمعـه خـرم (مکروه است گوشتش  ام

  )قل به مضموننآباد، 
گرانـی ... سـیل  وو زلـه خدا مسـئول زل - 

جنتـــی، نقـــل بـــه  شـــیخ احمـــد(اســـت 
  )مضمون

 (بـه جـای مـرغ اشـکنه بخورنـد  مردم - 
  )علم الهدای معروف، نقل به مضمون

 پزشکان گفته اند خوردن گوشت برای - 
مکــارم شــیرازی،   (زیــان آور اســت  انســان

  )نقل به مضمون
 ...و

ــی  ســخنان     ــدی و جنت ــم اله ســبب عل
: جلیلـی در بیـروت شـد شرمندگی سـعید

وقتی جلیلی وارد بیروت می شود بـه ایـن 
مده است مسئله سوریه و لبنان آعنوان که 
ایران  :می گویدولید جنبالط  ،را حل کند

بهتر است انتفاضه مرغ کشور خود را حل 
 .کند

ـام  علـم الهـدا، کـه الزم به ذکر اسـت    ام
 ۹مان فردی است کـه در ه ،جمعه مشهد

مخالفــان را گوســاله و  ۸۸دی مــاه ســال 
از  و بـرای حمایـتا .بـود خوانـدهبزغاله 

ـال  ـات س محمود احمدی نـژاد در انتخاب
چند میلیارد تومان پول دریافت کرده  ۸۸

بــود و بعــدها از ســوی مجلــس  بــه دلیــل 
ــخنرانی  ــی در س ــیرت افزای ـاه  ۹بص دیمـ

 .مورد تقدیر قرار گرفت
ـا  ابخشی ازسخنان علم الهد    در گفتگو ب

ء نیوز که وب سایت گروه مقداد نیلـی رجا
 اوو برادر و دوستانش می باشـد کـه خـود 

» قاضـی« ۳یکـی از (داماد ابراهیم رییسی 
ــدانیان در تابســتان  ـام کننــده زن ــل عـ قت

میباشـد  ااست که داماد علم الهد) ۱۳۶۷
 .توجه فرمایید 

از پاریس بـه ایـران ) ره(رجعت امام ...«  
ـان ـام زمـ ــت امـ ـا عنای ــود) ع(بـ ــهید . ب ش

مطهری نقل می کردند کـه جمعـه شـبی 
ـام  به امام زنگ زدم و عرض كـردم كـه تم
فرودگاه ها را بسته اند، پدافندها مجهزند 
و در صورتي كه به ايران بياييد، هواپیما را 

شــورای انقــالب هــم تصــمیم . مــی زننــد
قطعی گرفته است كـه شـما نیاییـد و ایـن 

ـام جـوا. سفر را به تعویـق بیاندازیـد ب ام
ـان  ـام زم دادند امروز صبح جمعه به آقا ام
متوســل شــده ام و بعــد تصــمیم خــود را 
گرفته ام و به هر نحو ممکـن روز یکشـنبه 

 .می آیم) بهمن ۱۲(
بهمن درحالیکه انقالبيون از هـر  ۲۱ ...    

ـام  نوع تصمیمی مستأصل شده بودنـد، ام
فرمودند مردم از خانه ها بیرون بریزنـد و 

مشـهور اسـت . بشکنندحکومت نظامي را 
در نتیجه توسل بـه ) ره(این دستور را امام

البته نمی . صادر کردند) عج(آقا امام زمان
رابطـه ) ع(با امام زمان) ره(گوییم که امام

داشته اند بلکه حضرت عنایت فرمودند و 
 .القا کردند

ـام ...      ما در همه مسايل و وقایع نقـش ام
نمونــه بــه عنــوان . را مــی بینــیم) ع(زمــان

ـال گذشـته بـه  دانشمندان هسته ای که س
مشهد آمدند، بـرای مـن نقـل کردنـد كـه 
برای پیشبرد برنامـه هسـته ای دسـتگاهی 
ـای  ــره هـ ــه در آن حف ــد ک ــده بودن خری
ـاي  ـا دسـتگاه ه نامرئی زده شده بود که ب
الکترونیکي هم دیده نمی شد و این سبب 
شــده بــود کــه ایــن دســتگاه كــار نكنــد و 

ـار  . ر ما را محقق نکنـداهداف مورد نظ ک
به بن بست خورده بود که در آنجا متوسل 

ـان  ـام زم شـده ) عـج(به وجود مقـدس ام
ــد از آن متوجــه علــت عيــب  ــد و بع بودن

 .دستگاهها شده بودند
ـای احمـدی نـژاد در ...       سخناني كـه آق

جلســه طــالب مشــهد بيــان كــرد، اصــول 
ـاره حضـــرت  ــ ـا درب ــ ـادی م ـانی اعتقــ ــ مب

الف آن، خــالف اســت و خــ) ع(حجــت
 .مبانی اعتقادی ماست

چنــدي قبــل نظاميــان امريکــايي بــه ...    
مسجد سهله هجوم بردند و این مسجد را 

اسـت، ) عج(كه به عنوان خانه امام زمان
مورد اهانت قرارداده و افـراد درون آن را 

یک نفر را هـم بازداشـت . قتل عام کردند
كردند و مورد ضرب و شتم قـرار دادنـد و 

و »!پرسیدند که آيا تو مهدی هستی؟ از او
ـــد  ـــی توان ـــه نم او دروغگـــوی اســـت ک

ـاندآتناقضهای  ـایش را بپوش . شکار دروغه
خمینـی  از صـاحب  ،مدن به ایـرانآبرای 

نظران خواست دالیـل موافقـت خـود را 
اگر موافق هستند و دالیل مخالفت خود 

ـالف هســـتند بطـــور کتبـــی  ،را اگـــر مخــ
ـــد ـــه او بدهن ـــند و ب ـــل  و او. بنویس دالی

 ،بهمـن ۲۱و در . موافقان را محکم یافت
ـا  فراخواندن مردم بـه حضـور در خیابانه

ـا نیـز عمـل بـه  ،بقصد جلـوگیری از کودت
و اگر دانشمندان هسـته . یک پیشنهاد بود
 ،متوسل می شـدند) عج(ای به امام زمان 

نها می فرمود تحقیق علمـی واجـب و آبه 
 .بحران اتمی ساختن حرام است

ـارگری و گســــترش  - ۷ ـات کـــ اعتراضـــ
کارمندی به دلیل عدم پرداخت افـزایش 

ـا هـم اکنـون مـرداد  ۹۱حقوق سال  که ت
ـاه یعنـی  ـال افــزایش  ۵م ــاه بعـد ازس  ۱۵م

ـا بـه دلیـل نبـود پـول  درصدی حقـوق ه
نشده در حالیکه گرانی بـه شـدت  عملیاتی

 .افزایش یافته است
سرگردانی مسئوالن اقتصادی و بانک  -  ۸

ـا ارزمرکزی در رابطـه   هـر روز تصـمیم: ب
 ونــا بخردانــه جدیــدی مــی گیرنــد هــای 
ــردای ــ ف ــدهم ــی کنن ــو م  .ان روز آن را لغ

ـافرتی  ـای مس  وممنوعیـت پرداخـت ارزه
ـاران کــه بــه صــورت  دانشــجویی و بیمـ

 .به بانکها اعالم شده است محرمانه
کمبود شدید مواد خوراکی  وارداتی و  - ۹

آینــده بــه  تولیــد داخلــی کــه در روزهــای
با ادامـه ایـن . احساس خواهد شد شدت
کــار بــه جــایی خواهــد رســید کــه  ،رونــد

بــر مشــکالت جدیــد مشــکالتی جدیــد 
افــزوده خواهنــد شــد و دولــت را دســت 
بسته در برابر قدرتهای تحریم کننده قـرار 

 .خواهند داد
با خارج کردن پول توسط مـردم از  -  ۱۰

بانکها وضعیت بانکها بـه شـدت بحرانـی 
سی حاضر بـه سـپردن کمتر ک .شده است

ـا خریـد اوراق قرضـه مـی  ـا ی پول به بانکه
هرچـه پـول نقـد دارد در  هر ایرانی .باشد

ـای طـال و  حال تبدیل کـردن بـه سـکه ه
ـئن  ـارجی اسـت چـرا کـه مطم ارزهای خ

کاسته می  ،روز به روز ،از ارزش پول است 
 .شود
ــذایی در  -  ۱۱ ــواد غ ــره م ــد و ذخی خری

ت بـی بعلـ .کشور نیز معضلی دیگر اسـت
ـام و تـرس از وقـوع  اعتمادی مردم به نظ

هــر چــه وارد بــازار مــی شــود یــا  ،جنــگ
توسط مردم خریداری می شود یا توسـط 

همـه مسـلم مـی  .فروشندگان انبار میشود
ـا روز بعـد گرانتـر  دانند مـی که این کااله
  .شوند
ـا راه  ،در این وضـعیت – ۱۲ سـرکوب تنه

بهـر . تحبیـب نیـز الزم اسـت. حل نیست
ـامی را وارد  ،ه ایبهان ـای انتظ نباید نیروه

ـا(عمل کرد  ـای  ،ایـن روزه و  سـپاهنیروه
ــه  ــیدن ب ــدت بخش ـال ش ـامی در حـ انتظـ
ـابی و  برخورد با مردم در رابطه با بد حج

ـاهواره آجمع  بی حجابی هستند، وری م
. ها تکرار می شـود بـی آنکـه اثـر ببخشـد
. پارازیت انداختن هم بیشـتر شـده اسـت

ــرای نکــه در مجلــس هــآبا ــه شــد ب م گفت
کارگران . سالمت مردم زیان بخش است

یا زندانی می شـوند و  ،مزد نگرفته و بیکار
یا تهدید به زندان اگر بخواهند نسبت بـه 

باید مـردم  .) وضعیت خود اعتراض کنند
  . حس کنند که نظام بفکر مردم است

ـان       ــن میـ ــدی نــژاد ،در ای ــفر احم  ،س
ــه در  ـاوجود زلزل ـان آبـ ــرقی و ذربائیجـ ش

سانسور خبر زلزله توسط صـدا و سـیما در 
همزمــان شــد بــا هجــوم مــردم  ،روز اول

کمک رسانی مسـتقیم . برای کمک رسانی
مردم اعالن بی اعتمادی کامل مـردم بـه 

یم دستپاچکی سران ژواکنش ر. یم بودژر
معــاون احمــدی  :شــکارا نشــان دادآن را آ

ـال او ـال  ،نژاد و به دنب ـانی و بـه دنب الریج
ـاطق زلزلـه  ،دو این خامنه ای خـود از من

ـازی  زده بازدیـــد کردنـــد و وعـــده بازســ
ســپاه میــان . منــاطق زلزلــه زده را دادنــد

ــه زده  مــردم کمــک دهنــده و مــردم زلزل

به این بهانه که منطقه از لحاظ . قرارگفت
مــی  ،امــا در واقــع. امنیتــی حســاس اســت

  .یندآخواست کمکها از طریق او بعمل 
ـندهای منتشـره تــا زمــانی کــه از . گرفتــار سانســور شــدکیلــیکس ســرانجام وی :انقــالب اســالمی ـندهای در سانسور خارج شد، س ـا سـ ــران، تنهـ ــه ای ــوط ب ـــه از جمله این سند . دسترس خواهند بودمرب ـــوط ب ـندهائی هســـتند مرب ـا، ســ ــاره هــ ـا در ب ـامل تحلیـل ه ـا عـراق و رابطـه و ربط بحـران اتمـدر این سند ها، مهار کردن ایران . ایراناسـتفراتفور ش یــم، موضــوع ژســر قــدرت در درون رایران و امریکا بایکدیگر و نیـز نـزاع بـر ی ب   :بحث شده اند

  
  

يـم  ژر ،به روايت اسناد
ــا و   ــواب و امريكـ خـ
اسرائيل بيدار بوده اند 

ــا ژو از درون ر يـــم تـ
لبنان را عرصـه جنـگ   

   :كرده است
  
  
یـــم بـــر ســـر ژنـــزاع در درون ر ٭

روزی جنبش سبز توان پیـ :قدرت
  :را ندارد

  
ــه  ◀ ـاور نیســت ک ــن بـ ــر ای ــتراتفور ب اس

در پـــی  ،۲۰۰۹جنـــبش ســـبز کـــه در 
برخاســته  ،انتخابــات ریاســت جمهــوری

. یـم را تهدیـد کنـدژبطور جدی ر ،است
جنبش شـهرهای بـزرگ را در برنگرفتـه 
اســت و در ایــن شــهرها اکثریــت بــزرگ 

قـوای امنیتـی . مردم را در برنگرفتـه انـد
ـا بــه فرو خوابانــدن جنــبش بنظــر توانـ

  . هستند
استراتفور بر این نظر نیست کـه نـزاع       

ـاالی ر ـای ب  ،یـمژبر سر قـدرت در رده ه
یــم ژبدانحــد اســت کــه ســبب ســقوط ر

ـار . بگردد نیروهای قابل مالحظـه ای بک
بخــاطر تقلــب در انتخابــات . افتــاده انــد

ـا مشــکل  ــژاد بطــور جــدی بـ احمــدی ن
با توجه بـه عـدم . مشروعیت روبرو است

این نیروها برکناری احمدی  ،مشروعیت
نژاد را هـدف قـرار داده انـد و ادامـه مـی 

یم انشقاقی پدید می آورد کـه  ژیابد و در ر
ـا. یم را در گرو خود می گیردژآینده  ر  ،ام

نطور که وسائل ارتباط جمعی می گویند آ
ـا. یـم نمـی شـودژسبب سقوط ر  ،بنظـر م

مـده آاین سپاه است که از وضعیت پـیش 
ـان و دراز مـدت سود  ،مـی جویـد و در می

  .نیرومند ترین نهاد کشور می گردد
ـابی اسـتراتفور بـه  :انقالب اسالمی ـــرده اســـتارزی ـــت راه ب ـابی . واقعی ــ ـاتی ارزی ـازمانهای اطالعــ ـارآئی . قرار داده اسـترا بطـور مسـتقیم در برابـر مـردم  سپاهحقیقت اینسـت کـه سـرکوب جنـبش . انــدازه کــارآئی ســپاه را بدســت آورنــددولتها برای آن بـه عمـل مـی آینـد کـه اســـتراتفور و ســ یــم نیــز گردانــده ژمــردم، نمــاد فســاد ررانــت خــواری گســترده، آن را در نظــر اشتغال سپاه به فعالیتهای اقتصـادی و . نظــامیش بســیار کاســته شــده اســتدر نتیجـه، از ک ـامیش . است ـارآئی نظ راه حـل ایـران . بسیار پر مخاطره باشدلیبی و سـوریه، مـی توانـد بـرای ایـران خارجی و یا وضعیت نظیـر وضـعیت امی از این رو، حمله نظـ. کاسته استاین امر نیز از ک

ـالم سـپاه بـه در گـــرو  شـــرکت جمهـــور مـــردم در    .این جنبش استجنبش و پیوستن بدنـه س
  
پیشــنهادهای ایــران بــرای حــل  ٭

غـاز مســئله آیـم از ژر :مسـئله اتمـی
سـوریه  اتمـی را بـه مسـئله عـراق و

  :مربوط کرده بود
  
شـیوه  :است ۲۰۱۰اوت  ۲تاریخ سند  ◀

 ،کــاری کــه ایــران در پــیش گرفتــه اســت
همان است که کره شمالی در پیش گرفتـه 

 :است
روشن است که ایران در گفتگو بـر سـر  •
ایـن . به مسئله عراق تقـدم مـی دهـد ،اتم
بزرگ . استراتفور را غافلگیر نمی کند ،امر

ـابی ایـران آ :ترین پرسـش اینسـت ـا ارزی ی
اینست که قوای امریکا در عراق می ماننـد 

یــا موقعیــت خــویش در آیــا نمــی ماننــد و 
نچـــه واقعیـــت دارد آعـــراق را بیشـــتر از 

ارزیابی نمی کند؟ بسا ایران برنامـه عمـل 
ـا بـدان  خویش در عراق  را تهیه کـرده و م

ـال. توجه نکرده ایـم ـان  ،در هـر ح ایرانی
ـازی تحت فشاری که ناگزیرش ان کند امتی

بــر امریکــا اســت کــه بــه . بدهنــد نیســتند
و . نها در مورد عراق پاسخ دهـدآتقاضای 

ـانع آروشن نیست که  یا امریکا می توانـد م
ن شــود کــه ایــران بــه هــدف خــود در آاز 

یا آباز روشن نیست که . عراق برسد یا خیر
ــیش تأسیســات اتمــی خــود  ـا تفت ــران بـ ای

ی ژانـر انس بـین المللـیژآتوسط مفتشان 
  .اتمی موافقت می کند یانه

ـا را  • ایران از طریق مجاری پنهان امریک
از پیشــنهادهای خــود بــرای حــل مســئله 

ایــن پیشــنهادها . گــاه کــرده اســتآاتمــی 
  :عبارتند از

ـا بـه حمایـت  – ۱ ایران می خواهد امریک
خــود از گروههــای قــومی تجزیــه طلــب 
بلوچ و عـرب در خوزسـتان و مجاهـدین 

  .هدخلق پایان د
 ۱ایران غنی سازی اورانیوم را بمدت  – ۲

  .وردآسال به حال تعلیق در می 
انـس ژآایران اجازه می دهد مفتشان   -  ۳

ـات اتمـیش ژبین المللی انر ی اتمی تأسیس
  . را مورد تفتیش قرار دهد

ـا بـدون  – ۴ ایران می گـذارد قـوای امریک
  .درد سر عراق را ترک گویند

ر عراق باز مـی امریکا دست ایران را د – ۵
گـــذارد و مـــی گـــذارد ایـــران حکومـــت 

  .دلخواه خود را در عراق تشکیل دهد
منبــع اســتراتفور بــراین بــاور اســت کــه     

ـاال را دارد . ایران نسبت به امریکا دسـت ب
ـا  زیرا اشتغال خاطر عمده حکومت اوبام
ـا بـدون هیچگونـه  اینست که قوای امریک

ایـران . مشکلی خاک عراق را ترک گویند
ـا را  می تواند این خواست حکومـت اوبام

و نیز می تواند کاری کنـد کـه . ممکن کند
قوای امریکا در عراق موقعیت گروگان را 

ــان نیــک مــی داننــد کــه . پیـدا کننــد ایرانی
سرنوشت قوای امریکا در عراق در دسـت 

ـاب آ. نها استآ نها می توانند اوباما را کامی
  . و یا ناکام کنند

ـا گفتـه انـد کـه ایرانیان بـه امر • ـائی ه یک
اجازه نخواهنـد داد کـه عـالوی نخسـت 

از .  وزیر شود و هیأت وزیران تشکیل دهد
ـنش ضـعیف او آقرار  نها نوری المالکی و م

نها امکان می آزیرا به . را ترجیح می دهند
. سان به هدف خود در عراق برسندآدهد 

ـالکی نخسـت  ایران امیدوار اسـت کـه الم
یةاللـه سیسـتانی آیرا ز. وزیر عراق می شود

از . از نخست وزیری او حمایـت مـی کنـد
تجدید انتخاب المالکی بـه  ،دید سیستانی

ترکیه و عربستان و سوریه  ،نخست وزیری
ـا . را سر جای خود خواهد نشاند یعنی آنه

را از پــی گــرفتن مقاصــد خــود در عــراق 
  .  بازخواهد داشت

  ۶در صفحه  

 با تالق ؟
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د را بـه ایرانی ها اجرای برنامه اتمی خو •
ن را رهــا آتــأخیر خواهنــد انــداخت امــا 

ـا را از ایـن امـر آ. نخواهند کرد ـان امریک ن
  .  گاه کرده اندآ

  
برگهای برنـده ای کـه امریکـا و  ٭

برضد ایران  ،متحدانش در منطقه
  :در اختیار دارند

  
  :است ۲۰۱۱مارس  ۳تاریخ سند  ◀
تصمیم عـالوی بـه شـرکت نکـردن در  •

ایران مشکل پدید برای  ،حکومت ائتالفی
ـادی از  :وردآمی  عـالوی کـه در رأس اتح

ـارس گفـت  ۲در  ،سازمانهای سنی است م
. که در حکومت ائتالفی شرکت نمی کنـد

اتحادی که او رهبـری مـی کنـد خواسـتار 
ـا در حکومـت  سهم بیشتری  برای سنی ه

ـار . است عالوی ترجیح می دهـد بـه انتظ
ـــد ـالکی بمان ــ ـــت الم ـامی حکوم ــ او . ناک

ـا هنـوز نتوانسـته حمایت  امریکا را دارد ام
ـا را متقاعـد کنـد کـه تشـکیل  است امریک
حکومــت از ســوی او هــم ممکــن و هــم 
سبب تضـعیف موقعیـت ایـران در عـراق 

  . خواهد شد
ــر  ،ایــاد عــالوی      نخســتین نخســت وزی

خــود  ،یــم صــدامژعــراق بعــد از ســقوط ر
ـازمانهای سـنی را  ـاد س شیعه است اما اتح

هــدف او تضــعیف  . ورده اســتآپدیــد 
ـالکی و جانشـین  ن شـدن و آحکومت الم

. قراردادن ایران در موقعیت دفاعی است
ـــد او ـــراق ،از دی ـــران در ع  ،تضـــعیف ای

موجب تضعیفش در بحرین و عربستان و 
  . کاهش توان زیان رساندنش می شود

درســت چنــد هفتــه پــیش از برخاســتن     
ــرب ـای ع ـا در دنیـ ــبش هـ ــران در  ،جن ای

ه می توانسـت از راه برقـرار موقعیتی بود ک
ــراق  ،کــردن یــک حکومــت شــیعه در ع
. منافع خویش را در عراق متحقق گرداند

ایـران  ،پیش از برخاستن جنبش در مصـر
فرصت یافت حکومـت جانبـدار غـرب و 

دست ایران . عربستان لبنان را تغییر دهد
اینست که می . مدآستین حزب الله بدرآاز 

ـار را تواند بگوید حـزب اللـه خـود ا یـن ک
ـان.  کـــرده اســـت ایـــران در  ،بـــدین ســ

موقعیتی قرار گرفت کـه مـی توانسـت بـه 
  .کمر بند سبز واقعیت ببخشد

بخصــوص  ،امریکــا  و متحــدان عــربش •
عربســـتان ســـعودی ســـخت از ظرفیـــت 
تحــرک ایــران در خلــیج فــارس و تحــت 

وردن کشــورهای  حــوزه خلــیج آنفــوذ در
 وزیر ،هیالری کلینتون. می ترسند ،فارس

ـارس گفـت ۲در  ،خارجه امریکا ایـران  :م
ـای  بطور مستقیم و غیر مستقیم با گروه ه
ـاط  مخالف در مصر و بحرین و یمـن ارتب

وردن آدارد و هـــدفش تحـــت نفـــوذ در
امریکا نیز . رویدادها در این کشورها است

ــروه هــای مخــالف در  ـا گ ــه خــود بـ بنوب
از راه دیپلماسی  ،خاورمیانه و شمال افریقا

ـاط برقـرار مـی کنـد و راه های . دیگـر ارتب
ـا اطـالع  این نخستین بار اسـت کـه امریک
ـبش کشـورهای  می دهد کـه ایـران در جن

  .عرب نقش دارد
ـاچیزی  • ـان ن ـنگتن امک اما ریاض و واش

جمعیتـی . برای مهار کردن ایـران دارنـد
که افزایش یافته و جوان گشته و خواهان 

عاملی اسـت کـه برضـد  ،دموکراسی است
. عربستان سعودی عمل می کنـدامریکا و 

بیشترین امکان در اختیار امریکا و دولـت 
ـــبش  ـــتفاده از فرصـــت جن ـــعودی اس س
ـبش سـبز در  همگانی برای حمایـت از جن
ــومی ــران و حمایــت از گــروه هــای ق  ،ای

ـــرای  ـــوچ ب ـای بل ــ ـــنی ه ـــوص س بخص
ـــران اســـت ـــبش در ای ـــرانگیختن جن . ب

ـافع  ،باوجود این بهترین کار پـذیرفتن من
  .راق استایران در ع

در ... کــه امریکــا و عربســتان و قطــر واین همان روشی است  :انقالب اسالمی ــد ــرده ان ــی . لیبــی و ســوریه بکــار ب ــی لیب ــونت و ویران ـار خش ـان گرفتـ ـانی در . می سوزداست و سوریه در آتـش جنـگ داخلـی همچنـ   .استقالل از هر قدرت خارجی استراه حل جنبش همگ
سـت کـه عراق با چندین چالش روبرو ا •

ـا آامریکا و عربستان سعودی می توانند   نه
اعتراض کنندگان شیعه به . را تشدید کنند

ن افـزوده آبر. حکومت شیعه عراق هست
ـا در عـراق  می شود جا و موقعیت سـنی ه

. یم صـدامژبعد از اشغال عراق و سقوط ر
ــراق همچنــان غــامض  ــت ع ــئله امنی مس

تکلیــف کســانی کــه بایــد در رأس . اســت
ه ای قــرار گیرنــد کــه امنیــت وزارت خانــ

هنــوز معــین  ،کشــور را تصــدی مــی کننــد
سنی ها خواهان نقش بزرگ .  نشده است

تری در دولت هستند و هرگاه مشکل حل 
اتحادی کـه . عصیان خواهند کرد ،نشود

براینست کـه مشـکل  ،عالوی تشکیل داده
را با شرکت دادن سنی ها در دولـت حـل 

ــا عــالوی اعــالم کــرده . مـی کنــد اســت ام
ـا  ـاد ب ـالحه اتح عالقه ای بـه رهبـری  مص

و این کار او ضـربه . حکومت مالکی ندارد
ای به کوششها که برای مصالحه با سنی ها 

یا سود آ. وارد کرده است ،مدندآبعمل می 
ـالحه  امریکا و عربستان در اینست کـه مص

عالوی در جهت  ،ن وقتآانجام بگیرد و 
ـا را از  ــنی هـ ــد و س ــی کن ــل م خــالف عم

عـالوی  ،الحه باز مـی دارد؟  در واقـعمص
ــــی خواهــــد هــــم از  ،ن واحــــدآدر  ،م

برخوردها میان شیعه ها سود جوید و هم 
ـا را داشـته باشـد ـاوجود . رهبری سنی ه ب

بــرای . اســتراتژی او معلــوم نیســت ،ایــن
ــد  ــه هــدفی کــه نیــاز دارد بگوی رســیدن ب

ــت ــه  ،چیس ــم ب ــتانی  و آاو ه ــه سیس یةالل
ـاط برقـرار با مقتدا  ،نآمهمتر از  صدر ارتب

عــالوی امیــدوار اســت کــه .  کــرده اســت
صدر برای از دسـت نـدادن پیـروانش کـه 

ـالکی  ،بسیار فقیر هسـتند بـه حکومـت الم
ـار بمانـد و  حمله کند و این حکومت از ک

عالوی امیدوار اسـت از میـل . سقوط کند
 ،صدر به داشتن بزرگ ترین تشکل شـیعه

عـالوی از  ،بـه سـخن دیگـر. سود جویـد
ـا بــه صــ در بــرای گســترش اعتــراض هـ

  . حکومت المالکی سود می جوید
امریکا و عربستان از عالوی و استراتژی  •

ـا . او حمایت می کنند زیرا تضعیف شیعه ب
نها سبب تضعیف آاختالف افکندن میان 

تضعیف . موقعیت ایران در عراق می شود
دست ایران را از  ،موقعیت ایران در عراق

ـاه کشورهای حوزه خلیج  فارس نیـز کوت
سرانجام ایران مجبـور مـی شـود . می کند

  . بر سر میز مذاکره بنشیند
ـا ایـران همداسـتان اسـت و       اما صـدر ب

محتمــل نیســت کــه او عامــل برخــوردن 
سـنی  ،در نتیجه. اتحاد شیعه عراق بگردد

ـا  ها در دست زدن به جنبش اعتراضی تنه
و امریکا در کار بیرون رفتن . خواهند شد

عراق اسـت و هـیچ نـه معلـوم کـه ایـن از 
ـان ایـران  ـا و بـه زی استراتژی بسـود امریک

  . باشد
ایرانی ها امیدوارند که سنی ها نیز سود      

خـــود را در ایـــن نبیننـــد کـــه حکومـــت 
همچنان  ،بنا براین. شکننده عراق بشکند

از موقعیــت خــوب بــرای دفــاع از منــافع 
  .خود برخوردار می مانند

  
ــران د ٭ ــار ای ــا  ۲۰۱۰ر دهــه مه ت

۲۰۲۰:   
  
  :است ۲۰۱۱نوامبر  ۸تاریخ سند  ◀
ـای  • ـا دیواره ایران یک قلعه کـه کـوه ه
ــدآ سلســله جبــال زاکــروس و سلســله . نن

ـال ۵۰۰بعد از نزدیک به  . جبال البرز  ،س
ایــران در مــوقعیتی اســت کــه مــی توانــد 

ــد ــی کن ــری را خنث ـای  . خط ــتالل هـ اخ
ـــور و  ـــل کش ـادی داخ ــ ـاعی اقتص ــ اجتم

ری طبیعت در مناطق شیعه نشین ناسازگا
منطقه و تهدید شدن به جنگ با امریکا و 
 ،برخاستن ترکیه بمثابه قدرت منطقـه ای

موانع توسعه نفوذ ایران در غرب خـویش 
  . هستند

می تواند مهار  ،۲۰۱۰ – ۲۰۲۰در دهه  •
ـال حاضـر ،بگردد ـباب  ،چرا کـه در ح اس

الزم بــرای ایفــای نقــش اول در منطقــه را 
مهار کردن ایران مـی توانـد از راه  . ندارد

اقدام نظامی و منزوی کردن ایران و یا بـه 
ـامان  ـا رژوردن رآسـ یــم ژیــم کنــونی و یـ

چنـد  ،باوجود این. جانشین انجام بگیرد
  . ن هنوز معلوم نیستآو چون 

ـای  • نفـــوذ ایـــران در عـــراق و گفتگوهــ

بـرای ایـران ضـرور اسـت  :امریکا با ایران
عراق تحکیم بخشد که دولت شیعه را در 

مدن یک دولت سنی در آتا که از روی کار 
ــد ــوگیری کن ــی خــود جل . مرزهــای غرب

دولت شیعی عراق به ایران  ،افزون بر این
امکان می دهد نفوذ خویش را در ماورای 

  . عراق نیز گسترش دهد
ایران تصرف عـراق و سـرنگون کـردن  •

 ،ایـن امـر. سان کردآصدام را برای امریکا 
. ینـده عـراق اسـتآتگو بـر سـر مبنای گف

ـا نتوانسـت از پـیش ببینـد  ،امری که امریک
یم سـنی بعـث بطـور ژاین بود که سقوط ر

ایران و شیعه / قطع تعادل قوا میان عرب 
.  بـرهم مـی زنـد ،سنی را در خلیج فارس/ 

امریکا یک وزنه متعادل کننـده  ،بنا بر این
  .ایجاد کند ،قدرت ایران در عراق

    :ده پیش روپرسش های عم •
ــیج  -  ــیش رو در خل ــرین پرســش پ مهمت

فارس اینست که امریکا چه اندازه نیرو در 
 ،پاسخ ایـن پرسـش. منطقه نگاه می دارد

ئوپلیتیک منطقـه را تعیـین مـی ژواقعیت 
  .کند

ایــران  ،قــدرت نظــامی امریکــا بــه کنــار - 
ــه  ــدرت نظــامی در منطق ــرین ق ــزرگ ت ب

چه ایران سالح هسته . خلیج فارس است
ن را بــه دســت آورد و خــواه آای بدســت 

بزرگ ترین قدرت نظامی منطقـه  ،نیاورد
ـام قـوای خـود را از . است ـا تم اگـر امریک

عراق خارج کند و قوای خود در کویت را 
دو امــر واقــع خواهنــد  ،محــدود گردانــد

امر نخسـت اینکـه عـراق زیـر سـلطه  :شد
امـر دوم ایـن . ایران قرار خواهـد گرفـت

ه ناگزیر می شوند جور که دولتهای منطق
خــود را بــا قــدرت منطقــه ای کــه ایــران 

یعنــی منــافع ایــران را . جــور کننــد ،اســت
  .بشناسند و امتیازهائی به ایران بدهند

ـائی کـــه درون  -   ،ن ناپیـــدا اســـتآجــ
ــت ــران اس ـا و ای ـای امریکـ ـاروئی هـ . رویـ

بلحــاظ سیاســی و مــذهبی و اقتصــادی و 
 در ،گروه های مبارز در کشورهای منطقه

پیرامون ماندن بخشی  ،گفتگوهای بغداد
در و رفتن بخش دیگری از قوای امریکا از 

ــران . ایــران دســت بــاال را دارد ،عــراق ای
ممکــن اســت بــا مانــدن شــمار انــدکی از 

بعنوان مربـی و  ،نظامیان امریکا در عراق
ـاز دارد . موافقت کنـد ،مستشار ـا نی و امریک

ـاه دارد  دست کم یک لشـگر در عـراق نگ
ـا تا ب تواند راه را بر نفـوذ ایـران در عـراق ت

  .حدی سد کند
ــا در پــی  • نســت کــه حضــور قابــل آامریک

مالحظه ای در عراق پیدا کنـد و نگـذارد 
ـادر . خالء را ایران پر کند ما گفته ایم که ق

ـا را در عـراق  بوده است کوششـهای امریک
امریکا هنوز . نزاع ادامه دارد. عقیم گذارد

عراقی مسـتقل را  سعی می کند گرایشهای
ـا  قانع کند که از باقی مانـدن قـوای امریک

و ایران می کوشـد . در عراق حمایت کنند
با بکار گرفتن گرایشهائی که معـرف نفـوذ 

بخصـوص  مقتـدا  ،ایران در عراق هستند
صدر و سازمان وابسته به او را برضد ادامه 
. حضور نظامی امریکا در عـراق برانگیـزد

ــران بــا اطمینــان از موقعیــت خــود در  ای
نست که در مورد افغانسـتان نیـز آبر ،عراق

ـا ایـران  ،امریکا را متقاعد کند که گفتگو ب
ضرور  ،برای سرانجام بخشیدن به جنگ

اما با توجه به محـدود بـودن نفـوذ . است
ـا  ،ایران بنظر نمی رسد ایران بتواند امریک

  .را بدین گفتگو راضی کند
ـاور استراتفور ب :مسئله اتم ایران • ر ایـن ب

برنامه اتمی خود  ،است که در دهه گذشته
ـا  را برگ برنده ای گرداند بـرای گفتگـو ب

موقعیــت ایــران در . امریکــا بــر ســر عــراق
عراق بسیار مهمتر است از ارضای میل بـه 

هـر انـدازه ایـران در . داشتن بمـب اتمـی
ـئن  مورد موقعیت خـویش در عـراق مطم

ـابعی کـه مـی توژانـر ،تر بگردد انـد ی و من
  ،مــد کنــدآصــرف تولیــد ســالح اتمــی کار

ــن. بیشــتر مــی شــود ـا وجــود ای میــان  ،بـ
ـا تولیـد سـالح آ زمودن یک ساخته اتمی ب

مــا بــر ایــن . فاصــله بزرگــی اســت ،اتمــی
برای تولید سالح هسـته  ،باوریم که ایران

. با مشکالت فنی مهمـی روبـرو اسـت ،ای
ن ناشــی مــی شــود از آبخــش عمــده ای از 
ـان اسـرائیل بـر ضـد تحریم و جنـگ پن ه
  .برنامه اتمی ایران

استراتفور براین باور است که مجازاتها       
ـا وقتـی  ،که برضد ایران وضع می شـوند ت

ـا محتمـل (که روسیه و چین  که بنظر ما ن
سـبب تغییـر  ،ن موافقت نکننـدآبا ) است

ــران در قبــال منــافع غــرب نمــی  ــه ای روی
ــه . شــوند ــی شــوند ک ـا ســبب م مجازاتهـ

زیادی عاید کشورهائی شوند کـه پولهای 
 ،نها شرکت نمی کنند و برای ایران نیزآدر 

ورند آمعامالت مشکالت روزمره پدید می 
  .اما سبب انزوای کامل ایران نمی شوند

  
ــرای  ٭ ــا و اســرائیل ب ــوان امریک ت

   :حمله به تأسیسات اتمی ایران
  
  :است ۲۰۱۱وئیه ژ ۱تاریخ سند  ◀
ـاور اسـ • ـانس استراتفور بر این ب ت کـه ش

ــه جراحــی برضــد  عملیــات نظــامی بگون
. تأسیســات اتمــی ایــران بســیار کــم اســت

ـا مـی توانـد بسـتن تنگـه  واکنش ایرانی ه
ـا . هرمز باشد ـائی امریک هرچند قوای دری

 اما امریکا  ،می توانند تنگه را باز نگهدارند
به مهار واکنش بازار جهانی نسبت بـه قادر

ـامی نیســت ـات نظـ ـایج ضــربه . عملیـ نتـ
 ،سختی که به اقتصاد جهان وارد می شود

ـا جنـگ  ـاه ب می تواند عظیم باشـد و هرگ
برای از میان بـردن تسـلیحات غیـر اتمـی 

ـار  ،ایران همراه شود خطرهای بـزرگ بب
این تسلیحات را می توان از . مدآخواهند 

ـاه بطـول مـی  میان برد اما این کار چند م
انجامــد و خطــر هــای بــالقوه مــی تواننــد 

  .  الفعل بگردندواقعیت ب
ـار دارد بـرای  • ایران سـه وسـیله در اختی

جلوگیری از واقعیت پیدا کردن حمله بـه 
بسـتن تنگـه  – ۱ :تأسیسات اتمی خـویش

حمله حزب الله به اسرائیل و  -  ۲هرمز و 
برگه برنده تـر . بی ثابت کردن عراق -  ۳

ایــران بســتن تنگــه هرمــز اســت چراکــه 
ـاد  هزینه ای که روی دست امریکا و اقتص

ـنگین اسـت ،جهان مـی گـذارد . بسـیار س
ـازمان مسـلح  حزب الله نیرومند تـرین س

بطور  ،اما این سازمان. دستیار ایران است
روز افــزون در قیــد وضــعیت در ســوریه 

بی ثبات کردن عـراق بـی اثـر مـی . است
شود هرگاه امریکا در عراق حضور نظامی 

  .نداشته باشد
دس نفـوذ سـپاه قـ :نفوذ ایران در لبنان •

از طریق نقشـی کـه در  ،خویش را در لبنان
ـازی آسالهای گذشـته در تعلـیم و  ـاده س م

تحکـیم بخشـیده  ،افراد حزب الله داشته
نفـوذ ایـران در  ،اما در حال حاضر. است
ن به آبا مشکل جدی روبرو است و  ،لبنان

بی ثباتی در . یم بشار استژتحلیل رفتن ر
ن امر بر این کشور دراز مدت می شود و  ای

  .نفوذ ایران در لبنان اثر منفی می گذارد
ـا ر       ،یـم سـوریهژارتباط نزدیـک ایـران ب

بخاطر تأمین نیازهای لوجیستیکی حزب 
الله در لبنان و جهاد اسالمی و حماس در 

ـال . غزه است ـاس بـر  ۲۰۰۷از س کـه حم
ــران  ،غــزه مســتولی شــده اســت ــوذ ای نف

 بدون. جانشین نفوذ عربستان گشته است
ایــران در  ،یــم ســوریهژهمکــاری فعــال ر

ـازمانهای  ـامی از ســ ـالی و نظــ حمایـــت مــ
با مضیقه جـدی روبـرو مـی  ،دستیار خود

  .شود
ـا وضـعیت  • ـاروئی ب نقشه ایران برای روی

؟ آیــا یــم اســد چیســتژناشــی از ســقوط ر
ـای  ـا مسـیحی ه ایران می تواند اتحادی ب

ـانع از روی  ،ورد و بـدانآسوریه بوجود  م
هــا بگــردد؟ نقشــه ایــران   مــدن ســنیآکار

  برای سوریه کدام است؟ 
نســـت کـــه وضـــعیت شـــرق آایـــران بر     

 :عربستان را مورد بهره برداری قرار دهـد
ـاور اســـتراتفور ایـــران جنـــبش در  ،بـــه بــ

ـار بـی  کشورهای عرب شمال افریقا را بک
. ثبــات کــردن بحــرین بکــار بــرده اســت

ــرق  ــیعه هــای ش ــه ش ــدش اینســت ک امی
منــابع . ینــدآجنــبش در عربســتان نیــز بــه

عظــیم نفــت در ایــن قســمت از خــاک 
قصد ایران اینسـت . عربستان قرار دارند

ـا بـــرانگیختن جنـــبش در شـــرق  کـــه بــ
ــتان ــه  ،عربس ــیعیان بحــرین ک ــرای ش ب

ـان در دسـت گـرفتن  ،اکثریت دارنـد امک
 ،در ایـن صـورت. وردآحکومت را فراهم 

امریکا ناگزیر می شود پایگاه دریائی خـود 
د و شیعه در عربستان نیـز قـدرت را برچین
اما توانائی ایران برای رسیدن بـه . بجوید

  .این هدف بسیار محدود است
ـــران روابـــط سیاســـی و مـــذهبی و        ای

بازرگانی و نیز ارتباطهای پنهان با بحرین 
دارد و مــی توانــد جنــبش را دراز مــدت 

ــا . بگردانـد یــم ژن تــوان را نــدارد کــه رآام
ــاقط کنــد برنامــه ایــران نیــز  .بحــرین را س

اینست که جنبش در بحرین را دراز مدت 
رام نگاه آو وضعیت در شرق عربستان را نا

ـا ایـران. دارد  ،تا که عربستان بـه تـوافقی ب
رضــا  ،نطــور کــه ایــن کشــور مــی خواهــدآ

  . دهد
روسـیه نخسـتین  :روابط ایران و روسیه •

امــا . قــدرت خــارجی حــامی ایــران اســت
ـنش اسـتاتحاد ایران و روسیه  . بسی پر ت

ـان  ئوپلیتیــــک ژایــــران و روســــیه رقیبـــ
روسیه نمی خواهـد ببینـد کـه . یکدیگرند

. ایران بر خلیج فارس مسلط گشـته اسـت
نمی خواهد ببیند ایـران بـه سـالح هسـته 

نمی خواهـد ببینـد . ای مجهز شده است
ایران در منطقه قفقاز و دیگـر کشـورهای 

 و نیــز نمــی. ســیای میانــه نفــوذ پیــدا کنــدآ
ـأمین انـرآخواهد  ی ژلترناتیو روسـیه در ت

  . غرب بگردد
روسیه از اختالف ایران  ،در کوتاه مدت    

از  ،ایــن ســود را. بــا امریکــا ســود مــی بــرد
ـنگتن  ،جمله ـا واش در گفتگوهای خود ب
ایران در گروگان روسیه اسـت و . می برد
سودی  ،سیب پذیری شدید ایرانآبلحاظ 

. اسـت بـزرگ ،که عاید روسـیه مـی شـود
برگ برنده ایران را بازی   روسیه می تواند

فــروختن یــا نفــروختن موشــکهای   :کنــد
S300s ـاه بوشـــهر و  ،بـــه ایـــران نیروگــ

و  ،از سـوئی ،همکاری اتمی بیشتر با ایـران
استفاده از موقعیت خود برای سود بردن 

  .بخاطر حمایتش از ایران ،از ایران
  
ایــران بــه مجازاتهــا در عــراق  ٭

  :هدپاسخ می د
  
  :است ۲۰۱۰وئن ژ ۱۵تاریخ سند  ◀
نند که ببیننـد چگونـه آایرانی ها در پی  •

. می توانند عراق را برضد امریکا بکار برند
روابط تهران با متحدان شیعه  ،از یک سو

اش در عراق حسنه است و اینان حکومت 
ایـن . جدید عراق را تشکیل خواهنـد داد

ـاس مـی  بدان معنی اسـت کـه ایـران احس
خالء  ناشی از تخلیه عـراق از قـوای   کند

از ایـن جهـت .  امریکا را پـر کـرده اسـت
ــر و دســت امریکــا خــالی  ــران پ دســت ای

  .است
ایـــران غیـــر از مقتـــدا صـــدر و ارتـــش  •

با سازمانهای شیعه دیگری در  ،المهدی او
ارتش المهدی به قوای . عراق ارتباط دارد

ــردم  ــت از م ـامی در حمای ـامی و نظـ انتظـ
رابــر حملــه هــای گــروه هــای شــیعه در ب

ـاند ،مسلح ـام ارشـد در . کمک مـی رس مق
ـازمان تحـــت رهبـــری مقتـــدا صـــدر  ســ
ـاطر  ـالکی را بخــ حکومـــت نـــوری المــ
ـات  ـــ ــــوگیری از عملی ـاتوانیش در جل ـــ ن

  . میز مورد انتقاد قرار داده استآخشونت 
منبــع مــی گویــد ایــران تصــمیم گرفتــه  •

ـال کنـد او مـی . است ارتش المهدی را فع
ــد انت ــه هــای گوی ــه حمل ــی رود ک ـار م ظـ

تروریستی القاعده در عراق وسعت بگیرند 
ـا  ،تا فشار بـر دشـمن مشـترک یعنـی امریک

  او بر این باور است که در . افزایش بیابد
  

  ۷در صفحه
  
  

 با تالق ؟
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شیعه ها دست به تحرکهای  ،حال حاضر
نـزده نظامی برضد  قوای امریکا در عـراق 

ـا را آ ،در عوض. اند  نها می خواهند امریک
مــاده دســت زدن بــه ایــن آمتقاعــد کننــد 
منبع بر این باور است کـه . تحرک هستند

او . وضعیت امنیت عراق بدتر خواهد شد
می گوید احمدی نـژاد قـدرت خـویش را 
در ایران تحکیم بخشیده است و مجـری  

  .یةالله خامنه ای استآطرحهای 
  
خامنه ای بر این باور اسـت کـه   ٭

حملـه  امریکا و اسرائیل بـه ایـران
  :نخواهند کرد

  
  :است ۲۰۱۰وئیه ژ ۳۰تاریخ سند  ◀
ایران می پندارد برگ های برنده ای در  •

ـاز در دور  اختیار دارد که او را از دادن امتی
ـاز مـی کنـد هـیچ . بعدی گفتگوها بـی نی

ـاره  ـان بیشـتر از گفتگـو در ب چیز  را ایرانی
. دوســت نمــی دارنــد ،برنامــه اتمــی خــود

تنها بـه گفتگـو کـردن  ما :منبع می افزاید
. عالقه داریم و قصد نداریم امتیاز بـدهیم

ـانی کـه غـرب  ایران احساس می کند تا زم
خطـــر جنـــگ  ،در قیـــد گفتگـــو اســـت

گفتگو کـردن یـک . تهدیدشان نمی کند
چیز است و رسیدن به توافـق قطعـی کـه 

  .چیز دیگری است ،ایران رعایتش کند
منبع می گوید ایرانی ها به مقـداری کـه  •

مـی تواننـد  ،غرب می تواند فشار وارد کند
ـاد رهبــــری . ن را تحمــــل کننــــدآ اعتقـــ

ـا و نــه اسـرائیل بــه  براینسـت کـه نــه امریک
زیرا از پس پی . ایران حمله نخواهد کرد

با وضعیتی که . یندآمدهای جنگ بر نمی آ
ـا در عـراق دارد چگونـه مـی  ،ارتش امریک

توانــد بــه جنــگ بــر جنــگ بیفزایــد؟ بــا 
احمــدی نــژاد در گفتگــوی  ،وجــود ایــن

تلویزیونی قیافه کسی را به خود گرفت کـه 
ـا بــه دو کشــور در  نگــران حملــه امریکـ

احمدی نـژاد خواسـت . خاورمیانه است
اینطــور وانمــود کنــد کــه نگــران چنــین 

ــران  ـا ای ــت و بسـ ــه ایس ـاده دادن آحمل مـ
هدف واقعی او این بـود . امتیازهائی است

ید و ایران که امریکا به پای میز مذاکره بیا
 ،برای متحقق کردن هدفهای اتمی خود

احمدی نژاد بنای کار .  وردآزمان بدست 
خود را بـر ایـن فـرض گذاشـته اسـت کـه 
ـا و غــــرب از حــــد دیپلماســــی و  امریکـــ

ـادی ـا فراتـر نخواهـد  ،مجازاتهای اقتص پ
ــت ـار . گذاش ــرائیل را بکـ ـا اس ـا بسـ امریکـ

فرســتادن عالمــت بــه ایــران بگیــرد و بــه 
ـان را اسرائیل اج ازه بدهد حـزب اللـه لبن

ـاره گفتگـو کـردن . بکوبد ـا در ب ایرانـی ه
جدی هستند اما در باره دادن امتیازهائی 
که بـه پیشـرفت برنامـه اتمـی صـدمه وارد 

ـاره. نـــه ،کنـــد ــ  ،عـــزم ایـــران در ایـــن ب
  .استراتژیک و غیر قابل عدول

ی در صورهرگاه از دید  :انقالب اسالمی ـار مجازاتهائی را معین مـی کـرده انـد کـه نــژاد در دنیــای خیــال و مجــاز حــدود در همان حال که خامنـه ای و احمـدی بینـیم،  محتواهای سندها بنگـریم، مـی ـنجی ومرتــب مشــغول وایران حمله نمی کند، امریکا و اسـرائیل گذاشته بوده اند که امریکا و اسرائیل به بــرد، در همــان حــال کــه بنــا را بــر ایــن غرب ممکن اسـت برضـد ایـران بک در » نفـوذ ایـران«محدود کـردن دامنـه  ضــعیت سـ ـا  منطقه و  ــد و ازعراق را دارند آماده حمله به ایـران مـی وقتی به خمینـی هشـدار داده شـد : دادکه بهنگام حملـه عـراق بـه ایـران روی کاست، همان امر دارد روی مـی دهـد بی کـم و . وضعیت و تغییر آن بوده اندگزیـدن تـدبیرها متناسـب ب سال گرفتار  ۸حمله کرد و ایران بمدت عــراق بــه ایــران . حملــه نخواهــد کــردایست، پاسخ داد هـیچ کـس بـه ایـران متالشــی کــردن ارتــش بــاز  کنن می گفته است کسی به ایران حمله نمی خامنه ای هـم . جنگی بس ویرانگر شد

ـا افـزوده مـی و حاال، ایران تحریم شده اسـت . کنند ـالی اسـت » جنگ پنهان«. شودو هر روز بر ایـن تحریمه   :تدارک جنگ آشکار با ایران نیز هستکه آغاز شده و ادامه دارد و اسرائیل در چند س
  
  

نتان ياهو خـود را بـي   
قــرار حملــه بــه ايــران 
جلوه مي دهد و نقـش  
ــات  ــران در انتخابـ ايـ

  :امريكا بيشتر مي شود
  
  

وزیر امور برای دفاع غیر نظامی و قول ایران را توضیح می دهد و تعیین وزیـر گانــه جنــگ بــا یــاهو کــه مراحــل چهارنامه ای محرمانه از نتان  :انقالب اسالمی ـــن  ۵۰۰در آن، اســـرائیل در باره جنگ یک ماهـه کـه  شهروندی ـــته ممک کش   :سنگین جنگ هستندم کنــد، گویــای جــو دســت امریکــا اقــدانباید تنها عمل کند و می باید دست در رئیس جمهـوری اسـرائیل کـه اسـرائیل و قـول شـیمون پـرز، ... است بدهـد و
  

ــاتی و  ســازمانهای اطالع
نیــز مقامــات حکومــت 
اوباما می گویند ایران در 

ختن بمب اتمـی احال س
نیســـت و اســـرائیل مـــی 
گوید من به ایران حمله 

  :!می کنم
  
سازمانهای اطالعاتی همچنـان  ٭

بر ایـن نظـر هسـتند کـه ایـران در 
  :کار ساختن بمب اتمی نیست

  
 ،خبرگــزاری رویتــر  ،۲۰۱۲اوت  ۹در  ◀

خبــر گــزارش جدیــد دســتگاه اطالعــاتی 
منتشـر  ،امریکا در باره برنامـه اتمـی ایـران

ــرد ــر. ک ــزارش رویت ــر گ ـا ب ــتگاه  ،بنـ دس
اطالعــاتی امریکــا همچنــان بــر ایــن بــاور 
اســت کــه هنــوز روی بــه ســاختن ســالح 

  .هسته ای ننهاده است
ـاریخ • ـاع اسـرائیل ،در همان ت  ،وزیـر دف

بــاراک بــه وســائل ارتبــاط جمعــی اهــود 
اســرائیل گفتــه اســت کــه گــزارش جدیــد 
دستگاه اطالعاتی امریکا حاکی از اینست 
. که ایران برنامه تولید بمـب اتمـی نـدارد

در این گزارش نه اطالع و نه سند معتبری 
بر این که ایران در کار تولیـد بمـب اتمـی 

  .وجود دارد ،است
ـنگتن از ایـن کـه اسـرا • ئیل مقامات واش

مده در گزارش محرمانه دستگاه آداوری 
ـبانی  ،اطالعاتیش را بـروز داده اسـت عص

ـادیق جاسوسـی  ،این عمل. هستند از مص
عضـو پیشـین اداره  ،جون شنایدلر. است

ـا ــ ـائی امریک ــ ـــروی دری ـات نی در  ،اطالعــ
وقتـی دوایـر « :وبالگ خود نوشته اسـت

اطالعاتی اطالع را بایکـدیگر مبادلـه مـی 
یـک  ،همـه روز مـی کننـد کاری کـه ،کنند

ــد  ــتگاه نبای ــث آدس ــخص ثال ــه ش ن را ب

ـار را کـرد ،بدهد سـوخته مـی  ،اگر ایـن ک
شــود و ســازمانهای اطالعــاتی حاضــر بــه 

  . ن نمی شوندآمبادله اطالعات با 
ـارنی • ــی کـ ـا ج ــورای  ،امـ ــخنگوی ش س

ـا را  ـا خـالف قـول اوبام امنیت ملـی امریک
گــزارش جدیــد  :اوبامــا گفتــه بــود. گفــت

اطالعــاتی امریکــا پــرداختن بــه  دســتگاه
وضعیت ایران را بـیش از پـیش فـوری تـر 

گـزارش  :و این سخنگو می گوید. گرداند
ـاره  ـا در بـــ ـاتی امریکـــ دســــتگاه اطالعـــ

ـا گـزارش  ،فعالیتهای اتمـی ایـران فرقـی ب
. سازمان اطالعاتی امریکا نکرده است۱۶
از  ،ن گزارش حاکی از این بود کـه ایـرانآ

برنامــه تولیــد  ،وبــدین ســ ،۲۰۰۳اواخــر 
سخنگو ادامه . بمب اتمی رها کرده است

ـان در  :می دهد ـاوریم کـه زم ـا بـر ایـن ب م
ـا برخـورداری  ،اختیار داریم و می توانیم ب

ـــه کوشـــش  ـــی ب ـــین الملل ـــت ب از حمای
ـا  دیپلماتیک برای قانع کردن ایران به ره

ادامه  ،کردن برنامه تولید سالح هسته ای
ت اوباما بر او تأکید کرد که حکوم. دهیم

ـادی ایـران و دیپلماسـی  مجازاتهای اقتص
او همچنین حاضر نشـد در . متمرکز است

ـاتی  باره درز کردن گزارش دستگاه اطالع
  .گفت و شنود کند ،امریکا

این رویداد عدم اعتماد میان حکومـت  •
نخست وزیـر اسـرائیل  ،اوباما و نتان یاهو

ــان کــرد ،بـیش از پــیش ،را ــا وجــود . نمای ب
کمــک نظــامی و مــالی امریکــا بــه  افــزایش

ـــرائیل ـا ،اس ــ ـــت اوبام ـــز  ،در حکوم و نی
ــرائیل ــک از اس ــت هــای دیپلماتی  ،حمای

حتی بهنگام بدترین جنایتها که اسـرائیل 
حکومت  ،برضد فلسطینی ها مرتکب شد

همچنان از اوباما بخاطر عـدم  ،نتان یاهو
. موافقتش با حمله به ایران ناراضی اسـت

شوری که بمب اتمی اوباما حاضر نشد به ک
ـامی کنـد ،ندارد ـار . حملـه نظ ـا زیـر فش ام

مجازاتهای اقتصادی سخت بـر  ،اسرائیل
تحریم  خرید نفـت . ضد ایران وضع کرد

سبب گرانـی  ،ایران و بانک مرکزی ایران
و بیکاری و حتی کمبود مواد داروئی گشته 

  .است
  
بمحــض ایــن کــه  :کــاخ ســفید ٭ 

 ،ایران بخواهد بمب اتمـی بسـازد
  :ن مطلع می شودآمریکا از ا

  
 ،به گـزارش رویتـر ،۲۰۱۲اوت  ۱۰در  ◀

ـا  کاخ سفید تأکید کـرده اسـت کـه امریک
ـار  وسائل پنهان دارد برای جاسوسی در ک

ـاه ایـران بـر ن شـود کـه آاتم ایـران و هرگ
امریکا درجا از پرداختن  ،بمب اتمی بسازد

ـاه مـی شـودآایران به تولید بمب اتمی  . گ
وی شــورای امنیــت ســخنگ ،جــی کــارنی

ما چشمها  :به خبرنگاران گفته است ،ملی
داریم و این چشمها به برنامه اتمـی ایـران 
دوخته شده انـد و اگـر ایـران بـرآن شـود 

ـا از  ،بمب اتمی بسازد ـاه خـواهیم آن آم گ
  .شد

قول او تکذیب ادعای اهود باراک بود     
ــد دســتگاه  ــود گــزارش جدی ــه ب کــه گفت

ــوم ـا معل ـاتی امریکـ ــه  اطالعـ ــد ک ــی کن م
. پرداختن به وضعیت ایران فوریـت دارد

ـاره گـزارش جدیـد  کارنی حاضر نشد در ب
دستگاه اطالعاتی امریکا توضیح بدهـد و 
ـان  جز این نگفت که گـزارش جدیـد هم

ــا را  ۱۶گـزارش  ـاتی امریک ـازمان اطالع س
  .تأیید می کند

ـاره  • به دنبال اظهارات اهود باراک در ب
ـاگزارش جدید دستگاه اطال  ،عاتی امریک

 :سخنگوی شورای امنیت ملی گفته است
ما همچنان برای نظر هستیم کـه ایـران «

  .»در کار ساختن بمب اتمی نیست
ـارک  • ـای  ،مبینـدرآبنا بر قـول م اداره ه

ـان سـیا  تسلیحات و نیز دایره عملیات پنه
که با وزارت دفاع امریکا در ارتباط اسـت 

ـات  و مرتب گروه های مأمور خریـد قطع
ــ ــوی ــر ژدکی و تکنول ــر نظ ــی را زی ی ایران

توانســته انــد بــر فعالیتهــای اتمــی  ،دارنــد
  :ایران محاط شوند

یکی از انواع وسائل جاسوسی که امریکا  •
وردن از فعالیتهای اتمی ایران آبرای سردر

ـار مــــی بـــرد وســــیله ایســـت کــــه  ،بکــ
“measurement and signature 
intelligence,” or MASINT 

ــده مــی شــود قمرهــای مصــنوعی و . نامی
ـان و  گیرنده ها و هواپیماهای بدون خلب
ـای کـه در روی زمـین هـر  نیز دسـتگاه ه
ـائی و انـدازه  عالمت الکترونیـک را شناس

ـای . گیری مـی کننـد ـا گوی ایـن عالمـت ی
زمــایش ســامانه هــای موشــکی معمــولی آ

ایـن . است و یا بیانگر فعالیتی اتمی اسـت
ن آدستگاه ها نوع عالمت را تشـخیص و 

ــدازه گیــری مــی کننــد ــدر مــی آ. را ان مبین
 ،نچه ایـران مـی کنـدآامریکا از هر :نویسد

  . گاه می شودآ
  است؟سنگین و این تهدید به جنگ از چه رو پــس ایــن مجازاتهــای  :انقــالب اســالمی

  
ــر ایــنهمچنــان امریکــا ٭  ــاور  ب ب

است کـه ایـران در حـال سـاختن 
  :بمب اتمی نیست

  
ــــر ،۲۰۱۲اوت  ۱۰در  ◀ ــــس از  ،رویت پ

گزارش گزارش جدید دستگاه اطالعاتی 
ـا و ســـخنان ســـخنگوی شـــورای  امریکــ

به گزارشهائی پرداخته  ،امنیت ملی امریکا
دستگاه  ،که از نخستین گزارش بدین سو

اطالعاتی امریکا در باره برنامه اتمی ایران 
  :تهیه کرده است

ـاتی  ۱۶نخستین گزارش  • سازمان اطالع
ن گـزارش آدر  .تهیه شـد ۲۰۰۷امریکا در 

ـازمانها  ،ن انتشار یافتآکه مختصر  این س
به این نتیجه رسـیده بودنـد کـه ایـران از 

اجــرای  ،بــدین ســو ،۲۰۰۳اواخــر ســال 
  .برنامه تولید بمب اتمی را رها کرده است

این گزارش مرتب به روز شـده اسـت و  •
ـان  واپسین گـزارش بـه روز شـده  نیـز هم

  . گزارش را تصدیق می کند
در ماه  ،مدیر امنیت ملی ،کالپر جیمس •
در کنگره امریکا شـهادت داد کـه  ،انویهژ
ه ســتایــران بــاب تولیــد بمــب اتمــی را نب«

ـای اتمــی متنــوع را . اســت ظرفیــت هـ
تحصیل می کند تا که اگر خواسـت بمـب 

بهتــرین موقعیــت را  ،اتمــی داشــته باشــد
ـا . وردآبرای تولیـد بمـب اتمـی بدسـت  م

یم به تولید بمـب یا ایران تصمآنمی دانیم 
ـا نـه و اگـر مـی گیـرد چـه  اتمی می گیرد ی

  »وقت؟
ـا گفتـه  • یک مقام دیگـر حکومـت امریک

ـــت ـــهای  :اس ـــب گزارش ـــور مرت ـا بط ــ م
ـاتی  ـازمانهای اطالعــ ـا ســ ـاتی را بــ اطالعــ

ـــر ـــورهای دیگ ـازمان  ،کش ــ ـــه س از جمل
  . مبادله می کنیم ،اطالعات اسرائیل

  
نکه سنجش افکار مـی گویـد آبا  ٭

اسرائیل با حمله به  اکثریت مردم
ــیس  ــتند و رئ ــران مخــالف هس ای
ـــــــــوری و بســـــــــیاری از  جمه
 ،شخصــیتهای اســرائیل مخالفنــد

نتان یاهو حمله به ایـران را زمـان 
  :بندی می کند

  
ـال   ،۲۰۱۲اوت  ۱۲در  ◀ ـان حــ در همــ

حکومت نتان یاهو وانمود می کند که بی 
ــت ــران اس ـا ای ــگ بـ ــرار جن ـنجش  ،ق سـ
ـان دا ـاری در اســرائیل نشـ  ۴۶د کــه افکـ

درصد مردم مخالف حمله به ایران و تنها 

  . نندآدرصد موافق با  ۳۲
نخســت وزیــر پیشــین  ،اهــود اولمــرت     

اسرائیل نیز مخالفت خود را با حملـه بـه 
او فکر حمله بـه ایـران را . ایران ابراز کرد

ـاد قـرارداد و گفـت نـه  :در علن مورد انتق
ی اسرائیل دلیل ،ینده نزدیکآحال و نه در 

او . برای حمله بـه ایـران در دسـت نـدارد
ـازی  نتان یاهو را متهم کرد کـه در درام س

  ،باوجود این.  سخت غلو می کند
 ،ری مــگ گــاورن ،۲۰۱۲اوت  ۱۲در  ◀

ـا عنـوان  ،تحلیل گر پیشین سیا مقاله ای ب
ـان بنـدی « اسرائیل حمله بـه ایـران را زم

  :انتشار داد» می کند
ایـن نتیجـه بیشتر مقامات واشنگتن بـه  •

رســیده انــد کــه رهبــران اســرائیل نقشــه 
پیش از انتخابات ریاسـت  ،حمله به ایران

جمهوری را تهیه و خود را بـرای اجـرای 
ـان اینسـت کـه . ماده مـی کننـدآن آ امیدش

ـاگزیر ببیننـد از  قوای امریکا نیز خـود را ن
این بدان معنی اسـت کـه . ورود به جنگ

بـدون اسرائیل می داند و اعتراف می کند 
ـا ــه نظــامی امریکـ ــه نظــامی  ،مداخل حمل

اسرائیل بسیار پر خطر و احتمال موفقیت 
  . میز بودنش بسی ناچیز استآ

ـار  ،در این مرحله • تنها اوباما با یـک اظه
علنی می تواند سران اسـرائیل را از دسـت 

او بایـد بـه . زدن به جنـگ منصـرف کنـد
اسرائیل بگوید که نمی تواند روی شرکت 

ــاب کنــدقــوای امری ــا در جنــگ حس اال . ک
ـای  این که اوباما نمی خواهـد در هفتـه ه
پــیش از انتخابــات بــا اســرائیل رویــاروئی 

سکوت اوباما و نـدادن  ،باوجود این. کند
همــراه اســت بــا  ،اخطــار بــه نتــان یــاهو

ـا ـاع امریک . سخنان وزیـران خارجـه و دف
   :خطاب به اسرائیل گفته اند ،این دو

ـاران فعال خواهشـمند اسـت ایـر ان را بمب
  .اما کافی نیست. نکنید

هماننــد توپهــا کــه جنــگ بــین المللــی  •
ـــدون بازگشـــت  ۱۹۱۴ ـــه ب را وارد مرحل
هرگاه  ،امروز نیز دینامیک جنگ ،کردند

ـاب  ،بموقع متوقف نشـود جنـگ را اجتن
ـا و . ناپــذیر مــی گردانــد ـات امریکـ مقامـ

ــی  اســرائیل هــر دو در پنجــره فرصــت م
  .ز دیگرینگرند اما هریک متفاوت ا

ـارنی ،اوت ۱۰در      ـاخ  ،کــ ســـخنگوی کــ
ـا  ،سفید پنجره فرصت گشوده را مجازاته

ـان روز. ن دانستآو اثر بخشیدن   ،در هم
ـا  :سخنگوی شورای امنیـت ملـی گفـت م

همچنان بر این باورهسـتیم کـه ایـران در 
  . کار تولید بمب اتمی نیست

اما پنجره فرصت اینسـت کـه مـی بایـد      
ران را برای تولیـد بمـب پنجره فرصت ای
اســرائیل مـی گویـد ایــران . اتمـی را بسـت

مشــغول ایجــاد اســتحکامات در دل کــوه 
سـیب آاست تا که تأسیسات اتمی خـود را 

نبایـد ایـن فرصـت را بـه . ناپذیر بگردانـد
اسرائیل نگران  ،به سخن دیگر. ایران داد

نست که مبادا انحصار داشتن بمب اتمـی آ
  .دهداز دست ب ،را در منطقه

اما پنجره فرصـت دیگـری کـه بـر روی  •
هفته ایسـت کـه بـه  ۱۲ ،اسرائیل باز است

انتخابات ریاست جمهوری امریکا مانـده 
ـاد ،هفته پیش. است  ،رئـیس پیشـین موس

 :افریم هالوی در تلویزون اسرائیل گفـت
بســـیار خطـــر خیـــز  ،هفتـــه پـــیش رو ۱۲

ــا اســت کــه . هســتند زیــرا در ایــن هفتــه ه
ــر ــه ای ـا اســرائیل ب ــه خواهــد و یـ ان حمل

با حمایت امریکا و یا بدون . نخواهد کرد
حمایــت امریکــا ایــن کــار را خواهــد و یــا 

  .نخواهد کرد
ـا  • ـا اوبام ـار ب تجربه ای که نتان یاهو از ک

او را بــه ایــن نتیجــه  ،ورده اســتآبدســت 
ـا در وضـعیت  رسانده است که  وقتی اوبام
سیاسی سختی اسـت مـی تـوان او را فعـل 

ــر ــذیر ک ــه اجــرا پ د و دلخــواه خــود را ب
ـاهو. گذاشـــت ــ ـان ی ــ ـــد نت ـا  ،از دی ــ اوبام
نسـت کـه در داشـتن عالقـه بـه آخواهان 

ــی ــت رامن ــرائیل از می ــزب  ،اس ـامزد ح نـ
او را  ،پیش افتد و ایـن امـر ،جمهوریخواه

پنجره فرصتی که . در تنگنا قرارداده است
ـاز مـی بینـد ایـن  ،نتان یاهو برروی خود ب

  . پنجره است
اهو مــی پنــدارد عمــال نــاممکن نتــان یــ •

اســت کــه در صــورت حملــه اســرائیل بــه 
ـا را وارد معرکـه  ،ایران اوباما قـوای امریک
  نتان یاهو فکر می کند  ،در عوض. نکند

  ۸در صفحه  
  

 با تالق ؟
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ـا بــه  ـاب اوبامـ در صــورت تجدیــد انتخـ
زاد تـر مـی آاو خـود را  ،ریاست جمهوری

ـا بیند  ـاب ب و اسرائیل فرصـت تسـویه حس
ی عملیات نظامی علیه ایران ایران و رهبر

ـا ،افزون براین. را از دست می دهد  ،اوبام
ـــوری خـــود ـــت جمه  ،در دور دوم ریاس

ـــه  ـــور خواهـــد کـــرد ب اســـرائیل را مجب
 ،فلسطینی ها امتیازهائی بدهـد و بـه جـد

  . وارد حل مسئله فسطین بگردد
ـا بـه  • جلوگیری از تجدید انتخـاب اوبام

بخـش دیگـری  ،ریاست جمهوری امریکا
او می داند که . ز محاسبه نتان یاهو استا

ـا ایـران ولـو دنبالـه پیـدا  ،نزاع کـوچکی ب
ـاال رفـتن قیمـت نفـت مـی  ،نکند سـبب ب

ـات ریاســت  شــود و ایــن امــر در انتخابـ
  . جمهوری به زیان اوباما خواهد شد

مسلم است که سـخت سـران اسـرائیل      
جانبــدار بــه ریاســت جمهــوری رســیدن 

ــتند ــی هس ــت رامن ــت در . می ــه بی ــفر ب س
. از او به گرمـی اسـتقبال کردنـد ،المقدس

او  ،شماری از حامیان یهودی در این سفر
ـان کـه بـه . را همراهی کردند ایـن همراه

ســتاد انتخابــاتی رامنــی کمــک مــالی مــی 
ـای  ،کنند ـا سیاسـت ه همبسـتگی خـود ب

  ... نتان یاهو را ابراز کردند
ـایمز اســــرائیل  ،۲۰۱۲اوت  ۱۱در ◀ ـــ ت

نخست وزیـر اسـرائیل و   :خبر داده است
ـاراک ـاع او ،اهود ب تصـمیم بـه  ،وزیـر دف

حملــه بــه ایــران را گرفتــه انــد و تصــمیم 
  . نهائی نیز به زودی گرفته خواهد شد

تلویزیــون اســرائیل بیشــترین  ۲کانــال      
ـامی  وقت جمعه شب خود را به حمله نظ

و اطالع . اسرائیل به ایران اختصاص داد
حکومت اوباما و  داد که به رغم مخالفت

رؤســای پیشــین موســاد و ســتاد ارتــش و 
نخســت وزیــر و  ،سیاســتمداران اســرائیل

وزیر دفاع اسرائیل تصـمیم بـه حملـه بـه 
بنا بـر گـزارش وابسـته . ایران را گرفته اند

 ،یـــودی ســـگال ،دیپلماتیـــک فرســـتنده
ـات حملـه  ـاه آاسرائیل امریکا را از جزئی گ

  ...نمی کند
وری اسرائیل رئیس جمه ،شیمون پرز ◀

ـائی نمـی توانـد بـه  گفت اسـرائیل بـه تنه
ـاز  ایران حمله کند و باید ساز خود را با س

ـا کــوک کنــد  ،۲۰۱۲اوت  ۲۰در . امریکـ
ـــخ داد ـــه او پاس ـاهو ب ــ ـان ی ــ ـــیس  :نت رئ

. جمهــوری مقــام تصــمیم گیرنــده نیســت
زمــانی هــم کــه بگــین بــه تأسیســات اتمــی 

شـیمون پـرز مخالفـت  ،عراق حمله کـرد
ـاوجود مخالفـت شـما بگین . کرد گفت ب

ـا  من دستور حمله را مـی دهـم و حملـه ب
میــز آموفقیــت انجــام گرفــت و موفقیــت 

  .بود
  
ــان  ٭ ــه نت ــه محرمان ــتور جلس دس

وزیر عضو کابینه امنیتـی  ۸یاهو و 
اســرائیل در بــاره چهــار مرحلــه 

  :جنگ با ایران
  
بی بی سی سندی  ،۲۰۱۲اوت  ۱۵در  ◀

با  ،ین بودرا که در اختیار ریچارد سیلورست
ـال  :این توضیح منتشر کـرد در همـین ح

یک وبالگ سیاسی در آمریکا به نام تیکن 
یل را ئاوالم که مسایل امنیتی سیاسی اسـرا

دنبال می کند متنی را منتشر کرده کـه مـی 
ـات برنامـــه ارتـــش  ـاوی جزییــ گویـــد حــ

 .برای حمله به ایران است اسرائیل
ـایی  ریچارد سیلورسـتین، نویسـنده آمریک

ن وبالگ که در سیاتل مسـتقر اسـت بـه ای
ـند دسـتور جلسـه  بی بی سی گفته ایـن س
داخلی هشت وزیر امنیتی اسـراییل اسـت 
ـان مـی دهـد  که به دسـت او رسـیده و نش

بــــرای جلــــوگیری از  اســــرائیلارتــــش 
دسترسی ایران به تسلیحات هسته ای چه 

 .برنامه ای دارد
براساس آنچـه وبـالگ  فهرست اهداف•

ارتــش   :اســت نتشــر کــردهتــیکن اوالم م
ـا حملـه گسـترده  اسراییل این جنـگ را ب
سایبری به زیرساخت های ایران آغاز مـی 
کند و با بارانی از موشک های بالستیک بر 
تاسیســات هســته ای ایــن کشــور پــی مــی 

 .گیرد
مراکـــز کنتـــرل و فرمانـــدهی، مراکـــز      

ـازل افـراد  تحقیق و توسعه هسته ای و من
امه هسته ای ایران نیـز اصلی وابسته به برن

 .در فهرست اهداف این حمالت هستند
ـام ایـــن مراحـــل، « • ـا پـــس از انجــ تنهــ

هواپیماهای با سرنشین وارد آسمان ایران 
ـاز بـه  می شوند تا مراکز معدودی را کـه نی

 ».حمله بیشتر دارند هدف قرار دهند
جاناتان مارکوس خبرنگار دیپلماتیـک  •

بودن این بی بی سی می گوید تایید اصل 
گزارش ممکن نیست اما آنچه در گزارش 
آمده ماموریتی عظیم با تبعاتی گسـترده را 

 .نشان می دهد
دولــت و ارتــش ایــران صــریحا گفتــه انــد 
درصورت حمله اسراییل یا آمریکا مستقیم 
 .یا غیر مستقیم مقابله به مثل خواهد کرد

یل، ئویلنای، وزیر دفاع شهروندی اسرا •
یل بـه شـکلی ئفته اسرادر مصاحبه خود گ

ـاده شـد و  ـابقه بـرای ایـن حملـه آم بی س
 "هیچ جای نگرانی نیست"
نظــر ایهــود بــاراک وزیــر دفــاع ویلنــای    

نفری  ۵۰۰را در خصوص تلفات  اسرائیل
ایــن جنــگ بــرای اســراییل تاییــد کــرد و 

ممکن است تعداد تلفات کمتـر و : "گفت
یا بیشتر باشد اما این سناریویی است که ما 

ـان  با بهره گیری از نظـر بهتـرین کارشناس
 ."برای آن آماده می شویم

لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا پیشـتر گفتـه  •
یل هنـوز بـرای ئبود از نظر واشنگتن اسرا

 .حمله به ایران تصمیم نگرفته است
ـار     ویلنای در این مصاحبه حاضر به اظه

ـا  ـاع آمریک نظر درباره گفته های وزیـر دف
ــت ــد و گف ــ:" نش ــی خــواهم وارد م ن نم

ـا  ـا آمریک بحث درباره این حرف بشـوم ام
ـا همیشـه بایـد  بهترین دوست ماسـت و م
چنین عملیاتی را با این کشـور هماهنـگ 

 ."کنیم
، بنیــامین نتانیــاهو نخســت اوت ۱۴در  •

یل اعالم کرد آوی دیچر، رییس ئوزیر اسرا
ـابق  ـازمان امنیـت داخلـی س شین بت، س

ای خواهـد اسراییل، جانشـین مـتن ویلنـ
ویلنای سفیر اسرائیل در چـین شـده  .شد

  .است
  
در  ،نتـان یـاهو ،با ابتکـار اوبامـا ٭

با او دیـدار و در بـاره  ،ماه سپتامبر
  :ایران گفتگو می کند

  
از قول  ،دبکا فایل ،۲۰۱۲اوت  ۱۶در  ◀

خبــر  ،منــابع خــود در واشــنگتن و قــدس
کــاخ ســفید تمــاس فــوری بــا  :داده اســت

است تا ترتیب دیدار  بیت المقدس گرفته
نتان باهو با اوباما را بـرای گفتگـو بـر سـر 

همزمان با تشکیل اجالس عمومی  ،ایران
ـازمان ملـــل متحـــد ســـپتامبر  ۱۸در  ،ســ

اسرائیل سخنرانی خـود را . بدهد ،۲۰۱۲
ایـران مـی  :ماده کرده استآبر ضد ایران 

خواهد اسرائیل را از صفحه تاریخ حذف 
 ،بمــب اتمــی ازکنــد و برخــوردار شــدنش 

. موجودیت اسرائیل را به خطر می اندازد
ـا  ،در این سـخنرانی ـات ایـران را ب او مقام

ــد و ژمقامــات ر یــم نــازی مقایســه مــی کن
ـازمان  خواستار بیـرون کـردن ایـران از س

  .ملل متحد می شود
ـا مـی پذیرنـد کـه       منابع نزدیک به اوبام

ـان دو طــرف ـا بــر سـر ایــران می  ،گفتگوه
ر حالی که هـردو طـرف مـی ادامه دارند د

دانند نمی توانند نظر طرف مقابل را تغییر 
حمله مطبوعات امریکا به اسرائیل . دهند

پــیش از  ،بخــاطر قصــد حملــه بــه ایــران
به اوج خود  ،نوامبر ۶انتخابات امریکا در 

وزیــر  ،توجیــه لئــون پانتــا.  رســیده اســت
رئیس سـتاد  ،نرال مارتین دمپسیژدفاع و 

بازتاب گسـترده  ،اوت ۱۴ر ارتش امریکا د
ایـن امـر ضـعف اسـرائیل را . داشته است

  . تشدید کرده است

جـون  ،ورنالژدر روزنامه وال استریت     
ـازمان  ،بلتون ـا در س ـابق امریک نماینده س

ــه  ــه حمل ــت ب ـارک واالس دس ــل و مـ مل
ایـران متعلـق بــه  :نوشـتند. متقابـل زدنـد

سازمان ملل و صـندوق بـین المللـی پـول 
ـازه دادن بــه ایــران کــه بــه ا. نیســت جـ

 ،تبلیغات ضـد یهـودی خـود ادامـه دهـد
سازمان ملل و صندوق بین المللی پول را 
همدست ایران در تولید بمـب اتمـی مـی 

  . گرداند
 :کاخ سفید وارد عمل شد ،اوت ۱۵در       

حضور نتان یاهو در سازمان ملل متحد و 
 ،ســخرانی شــدید اللحــن او برضــد ایــران

ـات ضـد ایـران در موجب تشـدید ا حساس
 ،افکار عمومی امریکا می شـود و ایـن امـر

برای تبلیغات انتخاباتی اوباما زیان بخش 
ـامی بـه . است ـا حملـه نظ ـا ب چرا که اوبام
ـا و بیشـتر از آن  ،ایران توسط قـوای امریک

  . توسط قوای اسرائیل مخالف است
منابع ما گزارش می کنند که گرچه نتان     

 ،ه مالقات با اوباما استیاهو کامال مایل ب
اما عالقمند است با رقیب او در انتخابات 

فرستاده . ریاست جمهوری نیز دیدار کند
ـام  های کاخ سفید گفته انـد او قـبال بهنگ
ـار را کـرده  سفر رامنـی بـه اسـرائیل ایـن ک

ــا هــم پاســخ داده انــد . اســت اســرائیلی ه
  ! ... ماده پذیرائی از اوباما استآاسرائیل 
ـامزد  :اسـالمیانقالب  ـاهو هسـتند، هـم ریاســت جمهــوری ایــن ســان نیازمنــد ایـن امـر کـه دو ن ـای نقـش اولـی گویای پایان نقش امریکا بمثابه تنها ابر جلب موافقت نتان ی   .ای، در انتخابات امریکا یافته استاست که امریکا، به یمن سیاست خامنه قدرت است و هم گوی

  
یـــا هـــدف نتـــان یـــاهو آ

ز اوبامـا گرفتن تضمین ا
ـــه  ـــاه ب ـــه هرگ اســـت ک
ریاســــــت جمهــــــوری 
ـــران  انتخـــاب شـــد و ای
تأسیسات اتمی خود را از 

با ایـران وارد  ،میان نبرد
  :جنگ شود؟

  
ــــر ،۲۰۱۲اوت  ۱۶در      ـارت پرت ـــ در  ،گ

به امـری پرداختـه اسـت کـه  ،نوشته خود
ـان  :ن غافل بوده اندآدیگران از  هـدف نت

ـاهو نخســـت وزیـــر اســـرائیل گـــرفتن  ،یــ
  :از اوباما استتضمین 

ــاراک • ــاحبه اخیــر اهــود ب وزیــر  ،دو مص
ـاع اســـرائیل مســلم مـــی کننــد کـــه  ،دفـ

ـات  ـــک در مطبوعــ ـــه این گزارشـــهائی ک
اسرائیل درباره حملـه اسـرائیل بـه ایـران 

ـامین  ،منتشر می کنند وسیله ایست کـه بنی
ـاراک  ،نتان یاهو نخست وزیر اسرائیل و ب

ـا خـط  بدان امید بکار میر برند کـه امریک
نچه بـه برنامـه اتمـی آدر  ،قرمز اسرائیل را

ــه  ،ایــران مربــوط مــی شــود بپــذیرد و پای
  . سیاست خود کند

در  ،باراک با اینت نیوز ،یک مصاحبه را    
ــــت ۱۱ ـام داده اس ــــن . اوت انجـــ در ای

ـاحبه ـان گزینـــه یـــک جانبـــه  ،مصــ او میــ
اسرائیل و موافقت پرزیدنت باراک اوباما 

ل مـی گویـد اسـرائی. ربط برقرار مـی کنـد
تولیـد » توانائی«نباید به ایران اجازه داد 

در ایــن . ســالح هســته ای را پیــدا کنــد
ـامش بـرده  ،مصاحبه ـامی کـه ن از قـول مق

ــه  ،نمــی شــود ــه ای ب ــه صــراحت معامل ب
اگــر  :حکومــت اوبامــا پیشــنهاد مــی شــود

ـاره برنامـه اتمـی ایـران موضـع  اوباما در ب
ـاطع«خـــود را   ،بگردانـــد» ســـخت و قــ
ــرائیل ــک « اس ــه ی ــن اســت از حمل ممک

یـون بـن . »جانبه به ایـران چشـم بپوشـد
«  :مخبــر اینــت نیــوز مــی نویســد ،ایشــائی

بـرای (اوباما می باید در علـن تکـرار کنـد 
ـا ) در سازمان ملل متحـد ،مثال کـه امریک

اجازه نمی دهد ایران اسـلحه اتمـی پیـدا 
کند  و اسرائیل حـق دارد بـه اسـتقالل از 

  . »خود دفاع کند
در . اوبامــا هــردو ســخن را گفتــه اســت    

امـور عمـومی « ،کنفرانس البـی اسـرائیل
ـا  ــرائیل –امریکـ ــه  (AIPAC)»اس گفت

  . است اما تکرارشان نکرده است
ن مقــام  شــرط دیگــری را افــزوده آامــا      

او گفتــه  ،بنــا بــر قــول بــن ایشــائی. اســت
خط «اوباما می باید روشن کند که  :است
ـازی  او این نیست که» قرمز ایران غنـی س

ـار  ۹۰اورانیوم را به  ـاند کـه بک درجـه برس
بلکه اینسـت کـه  ،یدآتولید بمب اتمی می 

توانــائی غنــی ســازی اورانیــوم را از دســت 
هروقت  ،زیرا با داشتن این توانائی. بدهد

  .بخواهد بمب اتمی را می سازد
ـا  :ن مقام می گویـدآبن ایشائی از قول  • ب

خـط قرمـز  ،در علـن ،اتخاذ ایـن موضـع
 ،بنا بـراین. امریکا و اسرائیل یکی می شود

ـات اتمــی خــود را  ـاه ایــران تأسیسـ هرگـ
امریکا در کنار اسرائیل به ایران  ،برنچیند

ن مقام ارشد اسرائیلی آ. حمله خواهد برد
هرگــاه امریکــا ایــن خواســت  :مــی گویــد

اسـرائیل نیـز در  ،اصلی اسرائیل را بپذیرد
اذ کــرده تــدابیر یــک جانبــه ای کــه اتخــ

تجدید نظر می کند و سیاست خود  ،است
  . را با سیاست امریکا همآهنگ می گرداند

ـان       مصاحبه روشن می کند که قصـد نت
ــت  ــه از موقعی ــت ک ـاراک اینس ـاهو و بـ یـ

بـرای  ،انتخابات ریاست جمهوری امریکا
وارد کردن فشار به اوباما اسـتفاده کننـد و 
ـــه در صـــورت  ـــتانند ک از او تضـــمین بس

بـه  ،دید انتخاب به ریاست جمهـوریتج
ایران حمله کند هرگاه ایران به برچیـدن 

  .تأسیسات اتمی خود تن نداد
سود اسرائیل در اینسـت کـه تهدیـد بـه       

حمله یک جانبه به ایران را وسـیله تغییـر 
ـا نسـبت بـه ایـران کنـد در . سیاست امریک

بــا  ،رتصآاوت بــا هــا ۱۰مصــاحبه مــورخ 
» تصمیم گیـر«او را  ری شویتآمقامی که 
سـخنانی از او نقـل مـی شـوند  ،می خواند

 ،که جای تردید نمی گذارند که این مقام
ـاحبه  همچون مقامی که با اینت نیـوز مص

ـاراک ،کرده است وزیـر  ،کسی جز اهود ب
ـاحبه. دفاع اسرائیل نیسـت او بـه  ،در مص

ـاهو در بـه  ،صراحت ـان ی میان کوشش نت
م یــک کرســی قبــول نشــاندن گزینــه اقــدا

ـأثیر  ــه تحــت تـ ـاز ب ــرائیل و نیـ ــه اس جانب
قراردادن سیاست امریکا ربط بر قرار مـی 

اگر اسـرائیل فرصـت «  :او می گوید. کند
اقدام را از دسـت بدهـد و روشـن بگـردد 
که دیگر هیچگاه توان اقـدام را نخواهـد 

ـا ضـعیف و  ،داشت ـال اقـدام امریک احتم
  .»عیف تر خواهد شدض

ــه مبا       ــین ب ـا در درون او همچن ــه هـ حث
ـان  –حکومت اسـرائیل  ـان نت از جملـه بی

در ایــن بــاره مــی  –یــاهو و خــود بــاراک 
پردازد که بطـور عینـی و واقـع بینانـه چـه 
ــوان  ــی ت ـا م ــت اوبامـ ـاری از حکوم انتظـ

ـا نمـی تـوانیم یـک « :می گویـد. داشت م
ســال صــبر کنــیم ببینــیم چــه کســی حــق 

ــا کســی حـق داشــت کــه اقــدام آ. داشـت ی
کا را محتمل می داند و یا کسی نظامی امری

که می گوید احتمال اقدام امریکا ضعیف 
  .»است

ـای مختلـف در        این اشاره به نظرگاه ه
بــاره اقــدامی کــه حکومــت اوبامــا ممکــن 

گویــای فکــری  ،اســت بــدان دســت زنــد
فکری کـه او . است که باراک در سر دارد

ــه  :درســر دارد اینســت تهدیــد اســرائیل ب
ـاری حمله یک جانبه  بـه ایـران اهـرم فش

است به حکومت امریکا برای این موضع 
ســخت و قــاطعی در بــاره ایــران بگیــرد و 

  . ن بایستدآروی 
یکــی  ،در بــاره اخــتالف دو خــط قرمــز •

خــط قرمــز امریکــا و دیگــری خــط قرمــز 
ـا « :باراک می گوید ،اسرائیل ـائی ه امریک

ـا آ. راحت می توانند میان دو پل بزننـد نه
ـار باید روشن بگو ـا به  ،ینـدهآیند که اگر ت

ـا هنـــوز برنامـــه اتمـــی داشـــتند  ،ایرانیهــ
ـان را ویــران خــواهیم  ـات اتمیشـ تأسیسـ

  .»کرد
اما او می داند و می گوید چنین تهدیـد       

«  :مـی گویـد. ساده ای واقع بینانه نیسـت
امریکــائی هــا ایــن بیــان ســاده را برزبــان 

زیرا کشـورهای نسـبت بـه . وردآنخواهند 
رئیس . ینگونه اظهارها نمی کنندیکدیگر ا

جمهوری امریکا نمی تواند حاال تصمیمی 
ماه بعد مـی خواهـد و  ۶را اظهار کند که 

ایــن کــار » . یــا نمــی خواهــد اظهــار کنــد
  .دیگری با موافقت اوباما می تواند بکند

 ،شرائطی که او در مصاحبه با اینت نیـوز    
او ایـن . واقع بینانه می دانـد ،بر می شمرد

مقــام «موضــع را نــه مســتقیم کــه از قــول 
اما دلیلـی . اتخاذ می کند» تصمیم گیرنده

ـان  ـاورکردن بـه امک وجود نـدارد بـرای ب
ـا ـــر . تغییـــر موضـــع اوبامــ او کـــه در براب

حکومت خـویش مقاومـت کـرده و خـط 
قرمز خویش را تغییر نداده است چرا باید 
ـابع  معامله را بپذیرد و سیاسـت خـود را ت

  کند؟  سیاست اسرائیل
ایــن دو مصــاحبه مســلم مــی کننــد کــه      

برســر  ،اســرائیل اگــر از معاملــه بــا اوبامــا
ـأیوس نباشـد  ،ایران ـان  ،م نسـبت بـه امک

نباید بـه . سخت کم امید است ،نآانجام 
ـاره  ــها در بـ ــد گزارش ــوج جدی صــورت م
حمله یـک جانبـه اسـرائیل بـه ایـران کـه 

ــه اول  ،مطبوعــات اســرائیل را در دو هفت
می باید . بسنده کرد ،راگرفته استف ،اوت

از صورت به محتـوای ایـن گزارشـها گـذر 
   :وردآن را بدست آکرد و قصد از 

ــورک تــایمز گــزارش  ،اوت ۱۲در  • نیوی
ـای «کرده است که  روزنامه ها و تلویزونه

ــته ،اســرائیل ــد گسس ــی  ،بن گزارشــهای پ
ـاکی از ایـن کـه  درپی انتشار مـی دهنـد ح

ـاره حملـه  نتان یاهو تصـمیم خـود را در ب
. »گرفته است ،نظامی یک جانبه به ایران

ـاهو و  ـان ی ـاراک همـواره مراقـب  اما نت ب
ـامی  ـان بررسـی اقـدام نظ بوده اند کـه می
ـاره  ،یک جانبه و گرفتن تصمیم در ایـن ب

  . تمیز قائل شوند
ــر       ــهای اخی ــزی گزارش ــدف مرک و  –ه

ـان  بمقیاس وسیع تر کارزار تبلیغاتی که نت
ـا - یاهو  ـاری بـه راه ب ـال ج راک از اول س

بــه   ،ایــن بــوده اســت کــه –انداختــه انــد 
ـات  حمله یـک جانبـه اسـرائیل بـه تأسیس

 ،برغم اینکه فاقد اعتبار است ،اتمی ایران
  . اعتبار بخشیده شود

ـال       ـال دوم تلویزیـــون  ،بـــرای مثــ کانــ
ـاهو و  ـان ی اسرائیل گزارش می کند کـه نت

به این باراک که در گفتگوهای اخیرشان 
در اوضاع و احوالی  ،نتیجه رسیده اند که

ـا و هفتـه  ـاه ه که منطقـه خاورمیانـه در م
در صـورت   ،های اخیر پیـدا کـرده اسـت

شــانس انــدکی وجــود « ،حملــه بــه ایــران
که به یک جنگ عمومی در منطقه » دارد

ــد ــرباز کن ــد. س ــی یاب ــه م ــزارش ادام  :گ
فرضیه ای که مبنای تهیه نقشه جنـگ و «

اینست حتـی  ،قرار گرفته استن آتدارک 
ــز خــود را وارد  ــه و حمــاس نی حــزب الل

ــرد ــد ک ــگ نخواهن ــز در . جن ــوریه نی س
  .وضعیتی نیست که واکنشی نشان دهد

اسرائیل نگران حزب اللـه  ،در حقیقت •
ـامی و . و سوریه نیستند ـای نظ دسـتگاه ه

اطالعاتی اسـرائیل بیشـترین نگرانـی را از 
ه نگــار وقتــی روزنامــ. خــود ایــران دارنــد

ــه  ـاآرتص ب ــمیم«هـ ـام تص ــده » مقـ گیرن
مدهای حمله آاحتجاج می کند که از پی 

به ایران یکـی اینسـت کـه صـدها موشـک 
ایرانی  شـهرهای اسـرائیل را هـدف قـرار 

ـام  ایـن مـی آاستدالل  ،خواهند داد ن مق
  .شود که ایرانیها محتاط  و شکیبا هستند

هــدف او از ایــن اســتدالل اینســت کــه     
. ایران سنجیده و معقـول اسـتحمله به 

اما این استدالل که تهدید به حمله اتمـی 
شـــکار در آتناقضـــی   ،ن مثمـــر اســـتآدر 

ـاط  ،از یک سـو :بردارد ایـران چـون محت
است در واکـنش بـه حملـه اسـرائیل حـد 

بنــا بــر   ،امــا از ســوی دیگــر. میــدارد نگــه
سخت نامعقول است کـه  ،همین احتیاط

ایــران  ،بــا وجــود خطــری چنــین مســلم
درپــی مجهــز شــدن بــه ســالح هســته ای 

  .نشود
ـاآرتص • ـا هـ ـاحبه بـ   بـــاراک    ،در مصـ

همچنین استدالل می کنـد اسـرائیل مـی 
تواند عملی شدن برنامه اتمی ایـران را بـه 

  و این . سال به تأخیر اندازد ۱۰مدت 
  ۹در صفحه  
  

 با تالق ؟
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یـم ژزمانی کافی است برای تغییر ر ،مدت
ـاتی. ایران ـامی  مقامات ارشـد اطالع و نظ

اسرائیل گزارش کرده بودند که حمله بـه 
ایران سبب تصمیم گرفتن ایـن کشـور بـه 
تولید بمب اتمـی و سـرعت بخشـیدن بـه 

  . تولید بمب اتمی می گردد
 ،۲۰۰۹سپتامبر  ۱۷باراک در  ،در واقع     

ــود ــه ب ــه « :گفت ــتم ک ـانی نیس ــن از کسـ م
باورشان اینست که ایران برای موجودیت 

ـاز او. »دارداســـرائیل خطـــر  ــ  ۱۷در  ،و ب
ـارلی رز ،۲۰۱۱نوامبر  ـا چ ـاحبه ب  ،در مص

گفته بود که او بر این باور نیست که هدف 
  . اسرائیل باشد ،برنامه اتمی ایران

ـاط و        ـاره  احتیـ ـاراک در بـ ــتدالل بـ اس
ـان  ،شکیبائی ایران نقض می کنـد قـول نت

تلویزیـون  ۲در کانال  ،اوت ۵در . یاهو را
 ،ن یاهو گفته بود رهبر ایـراننتا ،اسرائیل

رهبری با قول و فعل غیر «علی خامنه ای 
  .»عقالنی است

ـاهو، ایـران را گارت پرتـر از ایـن امـر  :انقالب اسالمی یم ایران، این ژاسرائیل کند، اینست که رامریکا در منطقه را دنبالـه رو سیاسـت وسیله کرده است بـرای آنکـه سیاسـت غافل است که اگر نتان ی ـا اســـالم ایران خیانت نکرده بود و اسالم بمثابـه بدیهی است که اگر مالتاریا به انقالب . کــان را بــرای او فــراهم آورده اســتام ـان اســـتقالل و آزادی را بــ ـای اسـتبدادی ژنکرده و به جای ربمثابــه بیــان اســتبداد فراگیــر جانشــین بیــ ـا، یم ه ـا مــردم کشــورها، در حقــوق آنهـ ـار زورپرسـتی بمب و موشک همیاری کرده بود، کجا بـ   ؟چون نتان یاهو می شدباریدن بر ایران، وسیله ک
  
  

تروريسم بمثابه دستمايه 
سياســــت خــــارجي 

يم ژطرح تغيير ر- امريكا
تهيه شده  2007اسد در 
  :و ايران؟ - است

  
  

ـازمان القاعـــده را تشـــکه بن الدن به افغانستان بـرد و بعـدها  »مجاهـدینی«طالبان و  :انقالب اسالمی ـازماندهی اداره ) سیا و انتلیجنـت سـرویس(انگلستان ساخت سازمانهای اطالعاتی امریکا و کیل دادنـــد، ســ ــــود و پــول عربســتان و سـ ـات ارتــــش پاکســــتان ب ـا (اطالعـــ ــد بـ ــو فقی ــی نظیــر بوت ـاحبه ب ـای ). روزنامه لوموندمصـ ــپتامبر  ۱۱بعد از تروره ـا ۲۰۰۱س ــوش بـ ــت ب ، حکوم ه یعنـی القاعـد» تروریسم بـین المللـی« با افغانستان و عـراق . اعالن جنگ داد وارد جنـگ ) همکاری با القاعـده شـدیــم او مــتهم بــه ژبــه دروغ صــدام و ر( ـا تروریسـم، . شد ـا وقتـی . جنازه او سر به نیسـت شـددر حکومــت اوبامــا، بــن الدن کشــته و پس از سالها جنگ ب ام ایـن . مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـتبکار رفتن در لیبی، اینـک، در سـوریه، پس از . دا شدو کله القاعده در لیبی پییم قذافی وارد جنگ شد، سر ژناتو با ر ـات اصـــلی نوشـــته در قســـمت . فصـــل دو قســـمت دارد ـــه نکــ ـــت  اول، ترجم ـــوت ن ـــــم و در  Felicity Arbuthnotفلیســـیتی آرب ـــــی آوری ــم را م ــی آوری ـا که سرشار از اطالعات پیرامون گروه هائی قســمت دوم نوشــته ای را م ـان ه یـم ژهستند که بنا بر طرح سـرنگونی ربه سوریه برده شده اند و هم ـال  ــه در سـ ــه شــده  ۲۰۰۷اســد ک یم ژاست، می باید در سرنگون کردن رتهی     :م ایرانیژراسد با رفتن قدرتهای غـرب بـه سـراغ یم ژآوریم در باره ربط سرنگون کردن رســوم، یــک نظــر و یــک اطــالع را مــی در قسمت . اسد شرکت داده می شدند

تروریســــــم دســــــتمایه 
سیاست خـارجی امریکـا 
در همــه جــا و اینــک در 

  :سوریه
  
ــته      ـاریخ نوش و محــل  ۲۰۱۲اوت  ۱۱تـ

  :انتشار اینفورمیشن کلیرینگ هوس است
دبیـر کـل  ،بان کیمون ،۲۰۱۲مه  ۴در  •

ــل متحــد در جلســه شــورای  ســازمان مل
« موضــوع جلســه . امنیــت شــرکت کــرد

ـال . بود »طبیعت گردان تروریسم بـه دنب
جلســه ای در ســطح وزیــران تشــکیل  ،نآ

ـائی بـود کـه «ن آشد که موضـوع  خطره
تروریســم بــرای صــلح جهــانی پدیــد مــی 

  .»وردآ
ـاد در مقابلـه      بان کیمون از اهمیـت اتح

ـاری  :با این مشـکل سـخن گفـت ـا همک ب
یکدیگر ما می توانیم این خطـر بـزرگ را 

نــاچیز  ،کــه متوجــه صــلح جهــانی اســت
  .کنیم

او اعضای دائمی شورای امنیت و دیگر      
افراطی «اعضای سازمان ملل را به تمویل 

و تروریســم تشــویق نکــرد وقتــی » گــری
تروریسم  ،شورای امنیت باردیگر« :گفت

بدون  ،را در تمامی اشکال و تظاهرهایش
توسط هرکس انجام گیرد و هرجا    ،ابهام

 ،انجام بگیرد و بهر بهانه ای انجام بگیـرد
جنایت  ،هر اقدام تروریستی. محکوم کرد

ــا هــیچ دلیــل و انگیــزه ای نمــی  اســت و ب
  .ن را توجیه کردآتوان 

ـائی  • ـــن  ۳۰در ســـند نهــ صـــفحه ای ای
شورای امنیت نیاز « :مده استآ ،اجالس

به اتخاذ تدابیر برای جلـوگیری و حـذف 
تمویل تروریسم و سازمانهای تروریست را 

ولتهــای ضــرور مــی دانــد و ایــن وظیفــه د
کشورهای عضـو در روابـط ... عضو است

ـار بـردن تهدیـد و  ،بین المللی خـود از بک
زور برضــد تمامیــت ارضــی و یــا اســتقالل 

... خودداری مـی کننـد ،سیاسی هر دولتی
شــورای امنیــت وظیفــه اعضــای ســازمان 
ــه کمــک و  ــه از هرگون ــد ک ــی دان ــل م مل
حمایت فعال و یا فعل پذیر به یک جمـع 

در عمل تروریست شرکت  و یا یک فرد که
ــت ــته اس ــه ،داش ــت از راه  ،از جمل حمای

ـای تروریسـت  ،استخدام اعضای گـروه ه
  »...خودداری کنند

 ،ســفیر امریکــا در ســازمان ملــل متحــد •
خطــر تروریســم « :گفــت ،ســوزان رایــس

 ،برغم مرگ اسامه بـن الدن... ادامه دارد
او از یاد برد کـه بـن (این خطر ادامه دارد 

یــت امریکــا برخــوردار شــده الدن از حما
ـــیوه ای  ـــز بش ـــدنش نی ـــته ش ـــود و کش ب

امریکا تروریسـم ). تروریستی انجام گرفت
ـام  ،نآرا محکوم می کند و در مبارزه با  تم

از جملــه قـدرت ارزشــهای  ،قـدرت خـود
  ».را بکار می برد... خود و

کودکانی که در کار جمـع  ،باوجود این     
نواده وری هیزم هستند و کشاورزان و خاآ

ـانی  ،نآاز چوپان و غیـر  ،ها و جوانان کس
ـازه جمـع مـی شـوند  ،که برای تشییع جن
ـا  ،توسط هواپیماهای بدون خلبان امریک

هزارها تـن از ایـن مـردم . کشته می شوند
ـا  بی گناه به دستور رئیس جمهوری امریک

نها از هزاران آفرمان قتل . کشته می شوند
مـی  توسط کامپیوتر صادر ،کیلومتر دورتر

ایــن نــوع تروریســم جــزء  ،از قــرار.  شــود
  .ارزشهای امریکا شده است

ـاون نماینـده دائمـی  ،رضا بشیر تارار • مع
 :می گوید ،پاکستان در سازمان ملل متحد

ــتان از « ــدازه پاکس ــه ان ــوری ب ــیچ کش ه
ــرده اســت ریشــخند » .تروریســم رنــج نب

ـا  ،روزمـره ،زمانه را ببین کـه متحـد امریک
  . ریکا استقربانی تروریسم ام

ـام سـخن  ،سر مارک لیال گرنـت • در مق
 :مــی گویــد ،»دولــت شــرور«گفــتن از 

انگلستان از مبارزه با تروریسم حمایت می 
ـاطر . کنـــد او از عربســـتان ســـعودی بخــ

ـا و  –کوششــــهایش  کــــه چــــون امریکـــ
انگلستان از تروریسـم در سـوریه حمایـت 

  .تشکر کرد –می کند 
ـان کیمــون نیـــز از برخاســتن مـــوج  • بـ

ـاحل واقـــع در  ،خشـــونت در منطقـــه ســ
ـا ایـــن « :ابـــراز تأســـف مـــی کنـــد ،افریقـ

ــمتی ،وضــعیت ـاطر وضــعیتی  ،در قس بخـ
او از . مده اسـتآاست که در لیبی بوجود 

تخریب و کشتار  و اشکال «یاد می برد که  
بنابر چـراغ سـبز شـورای  ،دیگر خشونت
ینــده از آنجــات نســلهای «امنیــت و بنــام 

  .فتانجام گر» خشونت و جنگ
قرار بر دفاع از حق حاکمیت کشـورها  •

ـا تروریســم شــد ـا در . از راه مبــارزه بـ  ۳امـ
ــدیا و مطبوعــات دیگــر آتــایمز  ،اوت و این

ـا دسـتور «افشا کردند کـه  پرزیـدنت اوبام
ـا  محرمانه ای را امضاء کرده اسـت کـه بن

ــه شورشــیانی کــه در کــار  ،نآبــر امریکــا ب
ــت او  ـار اســد و دول ــردن بشـ ســرنگون ک

ـا... باید کمک کنـد ،هستند  ،دسـتور اوبام
در اوائل سال جاری امضاء شـده اسـت و 
به سیا و دیگر سازمانهای امریکا اجازه می 
ــه شورشــیان در ســرنگون کــردن  دهــد ب

  ». کمک کنند ،اسد
ـان روز      ـام هیـــگ ،در همــ وزیـــر  ،ویلیــ

بــا بکــار بــردن کلمــات  ،خارجــه انگلــیس
ـای«از افزایش حمایت از  ،مشابهی  نیروه

ــیون ــوریه» اپوزیس ــت ،س ــخن گف دو . س
همان شیوه های  ،دولت در تبلیغات خود

ـار  را بکار مـی برنـد کـه در مـورد لیبـی بک
ـای صـحنه . برده بودنـد ـاختن فـیلم ه س

نها آهای قساوت و شقاوت و نمایش دادن 
ـال...  و ـان حـ ـات « ،در همـ ــوای عملیـ ق

را وارد خــاک ســوریه کــرده انــد و » ویــژه
ــران مخالفــان ر ــژرهب ــوریه تحــت ی م س

  .     محافظت این نیروها هستند
ســناتور جــون مــک کــین و  ،اوت ۵در  •

وزف ژســناتور لیندســی گراهــام و ســناتور 
لیبرمن به حکومت امریکا رهنمود دادنـد 
که در علن بگوید که به شورشیان سـوریه 
ـالی  کمک می کند و به شورشیان کمـک م

ن آو تسلیحاتی و اطالعاتی برساند و افراد 
  .تعلیم دهد را
ـــون ،اوت ۷در  • ـــیالری کلینت ـــر  ،ه وزی

ــه  ــیدن ب ـامان بخش ـا از سـ خارجــه امریکـ
یـم اسـد سـخن ژوضعیت سوریه بعـد از ر

  . گفت و این کار را در دستور شمرد
ویلیام هیگ اطالع داد  ،در همین روز      

میلیــون لیــره دیگــر بــه شورشــیان  ۵کــه 
چـه مقـدار انگلسـتان . کمک کرده است

ـان   ۵کمـک کـرده اسـت کـه اینـک به این
  ن می افزاید؟آمیلیون لیره بر

سر دیگری از پرده بیرون افتاده است و   •
ترکیه افـراد تروریسـت  را بـرای رفـتن بـه 
ـا دولـت ایـن  سوریه و وارد جنگ شدن ب

البتـه ترکیـه عضـو . کشور تعلیم مـی دهـد
نــاتو اســت و امــا مأیوســانه بــه انتظــار راه 

ـا  اینسـت کـه . اسـتیافتن به اتحادیه اروپ
بــرای مقبــول اروپــا شــدن حاضــر بــه هــر 

  . کاری است
ــــه روس • ــــو  ،سیاســــتمدار پرتجرب یگن

می داند چه میگوید وقتی مـی  ،پریماکف
ـان « :گوید مسـلحان مـزد بگیـرو داوطلب

ــر ــورهای دیگ ـائی  ،کش ـا نیروهـ ــراه بـ هم
 ،ســوری کــه خشــونت را روش کــرده انــد

بیشـترین . یم سوریه مـی جنگنـدژبرضد ر
یم جانبدار عدم خشونت ژفان این رمخال
میـز آنها جانبـدار راه حـل صـلح آ. هستند

ـنگتن جـور دیگـر . مشکل هستند ـا واش ام
پرزیدنت اوباما به سیا دستور . فکر می کند

ــیون  ــه اپوزیس ــه ب ــتقیم داده اســت ک مس
شکار آاین یک مداخله . سوریه کمک کند

در امــور داخلــی یــک کشــور برخــوردار از 
ه بهیچ رو خطـری حق حاکمیت است ک

متوجه امریکا و هیچ کشور دیگری نکرده 
  .است

ـان       عربستان سـعودی و قطـر بـه مخالف
ـا آترکیه از . دولت سوریه پول می دهند نه

کشورهای دیگـر . فعاالنه حمایت می کند
  .»منطقه نیز چنین می کنند

ـار او • ـــ ــــل و همک روان ژ ،جــــون کانتی
ـانس ـــ ـار ،اورلم ــــه نگـــ توســــط  ،روزنام

وئیه  ربوده شدند و ژ ۱۹در  ،»یانشورش«
ــه فــرار شــدند ــه بعــد موفــق ب . یــک هفت

کانتیل به بی بی سـی گفـت او در کمپـی 
تـن از افراطـی  ۳۰نگاه داری می شد کـه 

نها انگلیسی و پاکسـتانی و آها که بعضی از 
ـافظ  ،بنگالدشی و چچنـی بودنـد ن آمح

 ،نها کـه اسـیر مـی گیرنـدآبرخی از . بودند

ـاطر . »را داشتند لهجه جنوب لندن او خ
نشان کرده اسـت کـه برخـی از شورشـیان 
. عربی نیز نمی توانسته اند صـحبت کننـد

ـارت آتـن از  ۱۰حدود  ـا کـه او را بـه اس نه
. انگلیسی حـرف مـی زدنـد ،گرفته بودند

ـا نبـودآحتی یک سوریه ای میان  ایـن . نه
  . ن نبود که من انتظار دیدنش را داشتمآ

ــل ش • ــتان در تموی ـا انگلس ــیان تنهـ ورش
ــت ــراد را . نیس ــودن اف وزارت خارجــه رب

نها آتعیین می کند و می پذیرد که برخی از 
  . انگلیسی هستند

ـازمان  ،بشار جعفری • سفیر سـوریه در س
ـاوز آدر پاسخ به  ،ملل متحد ـا کـه از تج نه

دولت سوریه به حقوق انسان سـخن مـی 
ــد ـامرون :گفــت ،گفتن ــر  ،کـ نخســت وزی

ــتان ــ ،انگلس ــه س رکوب عصــیان در توجی
وقتی  :گفت ،در سال گذشته ،انگلیسی ها

ـان اسـت ـای امنیـت ملـی بمی ـا مـن از  ،پ ب
حال این که . حقوق انسان سخن مگوئید

پای عامل سومی در میان است  ،در سوریه
ن قدرتهای خارجی و عناصری هسـتند آو 

  . که به داخل کشور نفوذ می دهند
ـار  ،پرفسور فـواز   االخـرس       پـدر زن بش

ور شد که بهنگام آیاد ،اسد در نوشته خود
کــامرون گفــت در  ،شــورش در انگلســتان

بکــار گــرفتن ارتــش بــرای فروخوابانــدن 
  ... تردید به خود راه نمی دهد ،شورش

ـاهوی  :انقالب اسالمی ـاوت م ـان مجوز تجاوز سبعانه بـه حتجــاوز بــه حقــوق بشــر در انگلســتان، یــم اســد، ژمیــان دولــت انگلســتان و رغیر از تف قـوق انس ـــی افزون بـر ایـن کـه . در سوریه نمی شود ـاب اگـــر مـــردم ســـوریه از حقـــوق مل ـا بـود، برخوردار بودند و شهروند بـه حس نیروی عملیات «خارجی نمی توانستند عصـــیانی روی نمـــی داد و قـــدرتهای می آمدند و دولـت منتخـب آنه را وارد ســوریه ... و القاعــده و» ویــژه     .کنند
ریه یـم سـوژطرح تغییر ر

ــــده  ۲۰۰۷در  ــــه ش تهی
القاعده  ،است و بنا بر آن

و دیگــــر گــــروه ســــنی 
ــد  ــی بای ــی م ن را آافراط

اجرا می کردنـد و اینـک 
    :دارند اجرا می کنند

ـالوچی       ـال (مقالـــه را تـــونی کارتــ گلوبــ
ـاس  ،۲۰۱۲اوت  ۱۴در ) ریچـــرچ براســـ

  :نوشته است ،همین تاریخ ،گزارش رویتر
ـاتو و • کشـورهای  امریکا و انگلسـتان و ن

عــرب حــوزه خلــیج فــارس گــروه هــای 
ــتند و  ــی فرس ــوریه م ــه درون س ــلح ب مس
وسائل ارتباط جمعی غرب گزارشهای بی 

ـار » انقالبـی«خدشه در باره این  ـا انتش ه
  .می دهند

ــر      ــروز ،رویت ــه  ،ام ــد ک ــی کن ــزارش م گ
بـه  ،یم قـذافی در لیبـیژجنگنده ها با ر«

ـا ر   . یـم سـوریه پیوسـته انـدژجنگنده ها ب
ــرداردآگــزارش تنــاقض    :شــکاری را در ب

گروه های مسلح غیر سوری که از بیـرون 
ـا دولـت  به درون این کشور وارد شـده و ب

کـه » شورشـی«نـه  ،این کشور می جنگند
  . اشغالگر هستند

گروه رزمندگان اسـالم کـه در فهرسـت  •
ـا اســت در  ــت امریکـ ـازمانهای تروریس سـ

ک فرمانده ی ،مهدی الهراتی. سوریه است
ــرای  تیــپ اســت کــه اینــک در ســوریه ب

. یــم اســد مــی جنگــدژســرنگون کــردن ر
رویتر گزارش می کند که مهـدی الهراتـی 
یکی از قدرتمنـد تـرین فرمانـدهان گـروه 

او . های مسلح کوه های شرق لیبی است
اینــک در لیســت گــروه هــای تروریســت 
ـازمان ملـل متحـد  امریکا و انگلستان و س

لیبیائی هائی که  رویتر می افزاید که.  است
در سوریه به مبارزان مسلح سـوریه کمـک 

ـابرات دارنـد و   ،می کنند متخصصان مخ
ـاه . به اسلحه سنگین مجهز هستند اردوگ

ـا آهای تعلیماتی ایجاد کـرده انـد و در  نه
  .افراد را تعلیم می دهند

ـاتی آبا  ،رویتر در گزارش خود • نکه تبلیغ
تصـریح مـی   ،یم سـوریه اسـتژو برضد ر

نــد کــه جنــگ کنــونی در ســوریه هــیچ ک
هدفی جز این . ربطی به دموکراسی ندارد

ندارد که به حاکمیت اقلیت خاتمه دهـد 
  .و اکثریت سنی را به حاکمیت برساند

این گروه ها تا وقتی که غرب بـه هـدف      
یم اسد است نائل ژخود که ساقط کردن ر

ـان . در سوریه می مانند ،شود  هزینـه هاش
کشــورهای نفــت خیــز عــرب  را امریکــا و

  .تأمین می کنند
سوریه  ،منافع امریکا بلحاظ امنیت ملی •

و بســا بخــش وســیعی از منطقــه را گرفتــار 
ترکیــه و . خشــونت و جنــگ کــرده اســت

لبنان و اردن و عراق و اسرائیل در معرض 
ایــن کشــورها . خشــونت قــرار گرفتــه انــد
  . عرصه القاعده گشته اند

یکـی محافظـه  ،نطرفه این که دو دشم    
ـا و دیگـری القاعـده  ،کاران جدیـد امریک

یـم ژبرضد ر ،در کنار هم ،اینک در سوریه
ور می شود که کسانی آیاد. اسد می جنگند

برامس و ماکس بوت و الـن آچون الیوت 
در شــمار کســانی بودنــد کــه ... بــورک و 

. جنــگ بــا تروریســم را مهندســی کردنــد
 ،عضو شورای ملـی سـوریه ،رضوان زیاده

کســی کــه وزارت خارجــه امریکــا امیــدوار 
ـاند نیـز در  ،است در سوریه به قـدرت برس

  . شمار همین کسان بود
جنگنــده هــائی کــه در لیبــی جنگیــده  •

می بایـد از  ،برای رسیدن به سوریه ،بودند
طریق دریای مدیترانه وارد ترکیه شوند و 

ـا از راه مصـر و آاز  نجه به سوریه برونـد و ی
بدتر . به سوریه وارد شوند اسرائیل و اردن

ـاتو در لیبـی بـر  از همه این که دولتی کـه ن
ـــرکار  ـــتآس ـــمی از  ،ورده اس ـــور رس بط

عملیات مسلحانه در سـوریه حمایـت مـی 
  .کند

ــوامبر  ۱۱در  • ــراف ،۲۰۱۱ن ــی تلگ  ،دیل
خبر از دیـدار  ،نآمقاله ای انتشار داد و در 

ـاج  عضـو القاعـده کـه (عبدالحکیم بن ح
ـاجرای مدتها در امریک ا زندانی بود و در م

وارد ایــن کشــور شــد و فرمانــدهی  ،لیبــی
بخشی از افراد مسـلح را در جنـگ برضـد 

فرمانـده  ،)یم قـذافی برعهـده   گرفـت ژر
ــده  ــولی و فرمان ــدین تریپ ــورای مجاه ش

 ،در اسـتانبول ،پیشین گروه مبارزان لیبـی
او . زاد سوریه دیدار کردآبا رهبران ارتش 

ــدالجلی کفیــل ریاســت  ،لرا مصــطفی عب
. جمهوری لیبی به ترکیه فرسـتاده اسـت

ـار داده  ،دیلی تلگـراف خبـر دیگـری انتش
ــر ـا ب ــه بنـ ــه  ،نآاســت ک ــی ب ــران لیب رهب

. شورشــیان ســوریه اســلحه مــی دهنــد
ـا  ،روزجمعـه ،رهبران شورشـیان سـوریه ب
ـات جدیــــد لیبــــی ـای  ،مقامـــ گفتگوهـــ

ـــد ـام دادن ـــه ای انجــ هـــدف از . محرمان
ــــول و ا ـا دادن پ ــــه گفتگوهـــ ســــلحه ب

ــودژشورشــیان برضــد ر . یــم بشــار اســد ب
ـام گرفـــت و  گفتگـــو در اســـتانبول انجــ

. ن شـرکت داشـتندآمقامات ترکیه نیز در 
لیبی پذیرفت اسلحه و داوطلب به سوریه 

  .بفرستد
تــن از افــراد  ۶۰۰ ،در مــاه هــای اخیــر •

بـه  ،مسلحی که در لیبـی جنگیـده بودنـد
ـا ،ایوان واستون. سوریه رفته اند ر  خبرنگ

CNN،  کــه همــراه ایــن افــراد مســلح از
 ،طریق مـرز ترکیـه بـه حلـب رفتـه اسـت

 ،افراد خارجی ،فاش می کند که در حلب
ــی آبخصــوص  ــه از لیب ـا ک ــدآنهـ ــده ان  ،م

از اتباع چندین کشـور . مشاهده می شوند
شمال افریقائی در میان شورشیان حضور 

اینــان بــا همــان اســلحه ای بــرای . دارنــد
ـام  ،ه اند که ناتوجنگ به سوریه رفت بهنگ

  .نها داده بودآجنگ در لیبی به 
ـای  ،بدین قـرار • ـا گسـیل گروهه غـرب ب

این کشور را اشغال کرده  ،مسلح به سوریه
در  ،۲۰۱۲وئن ژنیویورک تایمز در . است

سیا مأمور شـده اسـت بـه «مقاله با عنوان 
خبر  ،»اپوزیسیون مسلح سوریه کمک کند

 ،جنوب ترکیهدر  ،می دهد که افسران سیا
از  ،با شورشـیان سـوریه اسـلحه ،محرمانه

ـاره  ــه ســالحهای اتوماتیــک و خمپـ جمل
ــداز و مهمــات مــی رســانند نیویــورک . ان

ـان مــی کنـد کــه ترکیــه و  ــاطر نش ـایمز خ ت
  عربستان و قطر  کشورهائی هستند که 

  ۱۰در صفحه  
  

 با تالق ؟
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به شورشـیان پـول و اسـلحه  ،بیش از همه
  .استمی رسانند و همآهنگ کننده سیا 

امــا حقیقتــی کــه بــر زبــان هــا و قلمهــا  •
اینسـت کـه تصـمیم بـه  ،جاری نمی شـود

 ۲۰۰۷یــم ســوریه در ژســرنگون کــردن ر
با اسـتفاده از  ،ن طرحآ. گرفته شده است

افراد مسلح غیر سوری مـی بایـد بـه اجـرا 
هزینـه سـرنگون کـردن . گذاشته می شد

ــی ژر ــد م ــی بای ــوریه را ســعودیها م ــم س ی
ی باید به طریقی انجام طرح م. پرداختند
ــی گرفت ـا ،م ــه امریکـ ــه مداخل ــکار آک ش

  .نگردد
صفحه ای  ۹سیمون هرش در گزارش      

 ۲۰۰۷در ســال  ،کــه در نیویــورکر ،خــود
ـار داد ـا و چگـــونگی  ،انتشــ ــ نقشـــه امریک

بکاربردن وسائل مخفـی بـرای سـرنگون 
. کــردن دولــت ســوریه را تشــریح کــرد

یم سوریه هدف دومـی ژسرنگون کردن ر
یم ژن از میان برداشتن رآنیز می داشت و 

ـار را مـی بایـد . ایران بود طرفه ایـن کـه ک
گروه های افراطی سنی انجام مـی دادنـد 
ــه گــر مبــارزه جــوئی  کــه اســالم را توجی
ـا  ـا دشـمن و ب خویش کرده اند و به امریک

و امروز می بینیم . القاعده دلبستگی دارند
اعده طـرح سـرنگون همان گروه ها و الق

   :یم اسد را اجرا می کنندژکردن ر
ـابر  -   Al-Qa'ida's Foreign" بنـ

Fighters in Iraq"  سازمان رزمندگان
توســط امریکــا و  ،۲۰۰۷اســالم در ســال 

  . مده استآعربستان سعودی بوجود 
 ،دولت سعودی« :هرش ادامه می دهد - 

ـنگتن پـول و اسـلحه مـی  ،با تصویب واش
گروه های مسلح و بکار  دهد برای تجهیز

. نهــا برضــد دولــت بشــار اســدآانــداختن 
خــرج پولهــای هنگفــت در لبنــان بــرای 
مجهز کردن گروههای وابسته به القاعده 

یـم ژبقصد اجرای طرح سرنگون کردن ر
ـا هـم اکنـون وارد . اسد است این گروه ه

  . یم اسد می جنگندژسوریه شده و برضد ر
عرب را  امریکا استراتژی خود در دنیای •

ـارات ژتوسط ر یمهای سعودی و قطر و ام
 ،متحــده عــرب و گــروه هــای تروریســت

و مراقب است کـه بـه ایـن . عملی می کند
  . پوشش عربی بدهد ،کار
ســوریه توســط گــروه هــای مســلح کــه       

امریکا و ناتو و اسرائیل و کشورهای عضـو 
ـارس ـاری خلـیج ف تجهیـز  ،شورای همک

ـاره د. اشغال شده است ،شده اند ر ایـن ب
ـا . کمترین شکی وجود ندارد این دولتها ب
تبلیغات شدید  ،صرف هزینه های سنگین

ـات  را سازمان می دهند و هدف این تبلیغ
یم اسد را جنبش مسلحانه ژجنگ برضد ر

    . مردم سوریه جلوه دهند
سوریه تجزیه مـی شـود؟ 

ایران اسـت  ،در سوریه - 
  :که هدف است

  
ود و سوریه تجزیه می شـ :ایالون٭

ــین سرنوشــت  ــه هم ــز ب ــان نی لبن
  :دچار خواهد شد

  
در رادیو اسـرائیل  ،۲۰۱۲اوت  ۱۷در  ◀

معاون نخست وزیر اسرائیل گفته  ،ایالون
دنیای عـرب وارد مرحلـه ای شـده  :است

ن را مرحلــه بازگشــت بــه آاســت کــه بایــد 
ـانی اول  وضـــعیت پـــیش از جنـــگ جهــ

او همچنین پیش بینی کرده است .  خواند
متالشی و به چند ایالت تجزیـه  که سوریه
لبنان نیـز بـه همـین سرنوشـت . می گردد

  .دچار خواهد شد
ـال  ۱۵تا  ۱۰در  • ـای عـرب  ،ینـدهآس دنی

نخواهد توانسـت برضـد اسـرائیل متحـد 
ـاتی  ،کشورهای عرب. شود بعـد از بـی ثب

بــه اهمیــت  ،داخلــی کــه بــدان گرفتارنــد
  . همکاری با اسرائیل پی خواهند برد

ـام ارشـد دیگـر  ،تاریخدر همان  • یک مق
او . سخنان ایالون را تأییـد کـرد ،اسرائیل

گفت احتمال تشکیل ایالت کردسـتان در 
رونــد تجزیــه . شــمال ســوریه وجــود دارد
او پـیش بینـی . سوریه یک امر مسلم است

ـاحلی  ـا نیـز در منطقـه س کرد که علوی ه
. سوریه ایالت خود را تشکیل خواهند داد

یه نیز جزء این شهرهای طرطوس و الذق
ـا . ایالت خواهند شد ـا و دروزی ه سنی ه

  .نیز ایالتهای خود را تشکیل خواهند داد
حزب اللـه نیـز  –دمشق  –اتحاد تهران  •

چـرا . از تجزیه سوریه لطمه خواهـد دیـد
که سوریه راه ارسال اسلحه به حزب اللـه 

ـای . لبنان اسـت ایـن امـر کـه در هفتـه ه
ب مرتـــ ،شـــیخ حســـن نصـــرالله ،اخیـــر

ـائی اسـت  ،سخنرانی می کند بخاطر تنگن
  .ن قرار گرفته استآکه در 

و  ۱۹۷۰از اواخر دهـه  :انقالب اسالمی ـالهای  ــران و از کودتــای خــرداد ایـن نشـریه در . منطقه را اجرا مـی کنـدسو، اسـرائیل طـرح تجزیـه کشـورهای بــدین  ۱۹۸۰بخصــوص از سـ ــدین  ۶۰ای ـبت ب ـائن در . ســــردارد، هشــــدار مــــی دهــــیماب امپراطــوری کــه اســرائیل در بــه خــوسو، در خارج از ایـران، مرتـب نس ـای کشــورهای منطقــه و در نتیجــه بــزرگ گرائی، عامل تجزیـه و ضـعیف کـردن اینان با دست آویز کردن مذهب و قوم . و کوته بـین پـول و اسـلحه مـی دهنـدکشورهای منطقه، به گروه های خ ـا مر. خود می شوندشدن ابعاد غارت شدن سرزمین ه ــد و سرنوشــت دم این سـرزمین ه ــه جــای آنکــه برخیزن ـا، . از تجزیه را بهانه بی حرکتی مـی کننـدخویش را خود در دست بگیرند، ترس ب ـا برنخاسـتن آنه ـان مـی دهـد غافل از این که از ج ـارجی امک ـائن را مسـلح کننـد و بـه به قـدرتهای خ ـای خ ـاری کـه . جان کشورشان بیاندازندگروه ه ـا ک ب ــردا ممکــن لیبــی و ســوری ــد و ف   :است با ایران بکننده کردن
  
هدف اسرائیل و متحدانش این  ٭

اســـت کــــه   از راه ســـوریه مــــی 
  :خواهند ایران را بشکنند

  
در  ،روبرت فیسک ،۲۰۱۲اوت  ۱۳در  ◀

ـار داده  ،روزنامه ایندپندنت مقاله ای انتش
ــالع ــن اط ـاوی ای ــت حـ ــرائیل و  :اس اس

ــی  ــق ســوریه م ــربیش از طری متحــدان غ
هدف جنگ در  .ند ایران را بشکنندخواه

ـــران اســـت ،ســـوریه هـــدف قطـــر و . ای
ــرائیل  ـا و اس ــعودی و امریکـ ــتان س عربس

  . شکستن ایران از راه سوریه است
، دو کارشناس امریکائی، ۲۰۱۲اوت  ۱۵در  ◀

Flynt Leverett and Hillary Mann 
Leverett   آیــا مداخلــه «مقالــه ای بــا عنــوان

. انتشار داده انـد. »ت؟امریکا به سود سوریه اس
  :نوشته آنها، از جمله واجد این نکات است

ـا متحـدان •  علت مداخله امریکا، همآهنگ ب
ـا و متحـدانش  سنی خود، نیازی است که امریک

بنا . به استفاده جنگهای نامنظم در آینده دارند
. بر این، می باید ظرفیت و تجربه را بیشتر کنند

ق العاده مهـم طه و این ظرفیت فوبچرا این را
می   Haddickاست؟ زیرا همانطور که هادیچ 

نــزاع در ســوریه یکــی از جبهــه هــای «نویســد، 
ـنی  ـا و متحـدان س ـا امریک رقابت میان ایـران ب

کشورهای سنی ... امریکا در خلیج فارس است
ـای  سود بسیار دارند در افزودن بر تـوان جنگه
ـا ایـران و حفـظ  نامنظم خود، بخاطر مقابلـه ب

ـارسامنیت  ـیج ف جنـگ . خـود در منطقـه خل
ـا و متحـدان  داخلی در سوریه فرصتی به امریک
ســنیش مــی دهــد بــرای افــزودن بــر ظرفیــت 

  ...جنگهای نامنظم
ـا و •  ــ ـاتی امریک ــ ـازمانهای اطالع افســـران ســ

کشــورهای عــرب حــوزه خلــیج فــارس و نیــز 
ـات ویـژه مـی بایـد جنـگ غیـر  نیروهای عملی

رای مبادله منظم در سوریه را فرصتی بشمارند ب
تجربه ها و افزودن بر مهارت ها و بهتر کـردن 
ــودن تــألیف روشــهای عملیــات  روشــها و آزم

تجربه در روی زمین، از لحاظ استفاده . جنگی
ـین کننـده  از این نوع جنگ در آینده، بـس تعی

ـان دادن . است بهمان اندازه مهم است اطمین
ـا در  به کشورهای سنی کـه برضـد ایـران، امریک

  .ا استکنار آنه
ـار     ــ ـــی  را در اختی ـــوریه، اهرم ـــگ در س جن

واشنگتن گذاشته است که با آن، از کشـورهای 
و . در بهتر کشتن شیعه ها حمایت کنـدرا  سنی 

هفته پیش که . این، بخاطر ضربه زدن به ایران
ـارا و  ـیالری کلینتـــون در ترکیـــه بـــود، آنکــ هــ

اتحاد اطالعاتی «واشنگتن موافقت کردند که 
سیاسی دو کشور، اثر مستقیم درحال و نظامی و 

  ». حاضر در سوریه دارد و بکار آینده می آید
امریکا و متحدانش در منطقه، سعی می کننـد • 

ـادل  جنگ داخلی در سوریه را وسیله تغییـر تع
این تغییر را بـه ترتیبـی مـی . قوا در منطقه کنند

  .خواهند تغییر دهند که برای ایران بد باشد
مریکائی، می کوشند خود را قانع نخبه های ا     

میــان امریکــا و » رقابــت امنیتــی«کننــد کــه در 
یم اسد، امریکا برنده و ایران ژایران، با سقوط ر

  .  بازنده است
ـایمز مقالـه ای بـه •  در هفته پیش، نیویـورک ت

در توضــیح . قلــم هــاروی مــوریس انتشــار داد
. ی ایـران از ورای جنـگ در سـوریه»پارانویا«

از دیـد تهـران کـه بنگـری «یش را توصیف خو
مـوریس . بعمل آورد» سوریه را چگونه می بینی

یم در دنیای عرب، ژاثر تغییر ر«مدعی است که 
دولــت اخــوان . »بــر ایــران بســیار منفــی اســت

ـا نزدیـک تـر  المسلیمن در مصر بـه سـعودی ه
ـا در سـوریه ژاگـر ر. است تا ایران یـم علـوی ه

ایـران در  سقوط کند، معنایش این می شود کـه
  .دنیای سنی دیگر متحدی ندارد

ـا و  :انقالب اسالمی ـامنظم بلحاظ آینـده، امریک ـای ن ـار بـردن به کامـل کـردن روش یعنی متحدانش به تجربـه جنگه ـاز بک ــروه هــای مســلح تروریســت، نیـ ــدگ ــران،  . دارن ــر از ای ــه، غی ـا در منطق ـار  را کدام کشور دیگرامـ ـانی نزننـــد و سرنوشـــت کشـــور نباید بپندارند اگر خود دست به جنبش ؟ مـردم ایـران جنگهای غیر منظم کننـدقـرار اسـت گرفت . توسط این گونه گروه ها پر خواهد شد. پـر نمـی شـود ،نها در صحنهآحضور خــویش را خــود تعیــین نکننــد، خــالء همگــ ـات ،یمژر ـاد  رهم با ضربه های مداوم کـه بـمـی کنـد و کـه  یهم با تحریک اقتص ــد،  ــی کن ــور وارد م ــت در کش ـا هس ـا و متحـدانش در تـ ـان کــه تــاریخ  هــم منطقــه اســت و روزیخدمت هدف امریک ـار برمـردم . و اسد آورده انـد و مـی آورنـدیمهای قذافی ژخواهند آورد که بر سر رمصرفش سر برسـد، بـر سـر او هم ـار از ک   .بگذرد، به جنبش همگانی برخیزندایران است که پیش از آنکه ک
  
   
   

 كاهش صادرات نفت و
افـــزايش بهـــاي ارز و 
افزايش ميزان نقدينه و 

مد دولت از گراني آدر
ــا   ــت ب ــاوي اس ارز مس
تشــديد تــورم و فقــر و 

  :بيكاري
  
  
 ۳۰تـا  ۲۰صادرات نفـت ايـران  ٭

  :يابد درصد كاهش مي
 
ـــرداد  ۲۴در  ◀ ـاب  ،۹۱م ـایت انتخــ ــ س

ـاون وزيـر نفـت  :گزارش کـرده اسـت مع
ممکن است صادرات نفـت ايـران : گفت

ـا  ۲۰رمت و نگهداري ميادين به دليل م ت
واردات نفـت  .درصد كاهش پيدا كند ۳۰

ـاي  چــين، هنــد، كــره جنــوبي و آفريقـ
ـاه "جنوبي از ايران ممکـن اسـت در  كوت

كاهش پيدا كند البته اين كشـورها " مدت
براي تامين نياز روز افزون خود به انـرژي 

 .به نفت ايران احتياج دارند
ـاز     ــ ـــه س ـــالم دبيرخان ـاس اع مان براســ

توليد ) اوپك(كشورهاي صادركننده نفت
 ۱۴۰نفت ايران در ماه مـه سـه ميليـون و 

  . هزار بشکه در روز بوده است
ـادرات از این تولید، با کاسـتن  :انقالب اسالمی میلیـون بشـکه در روز  ۱٫۵نفت ایـران مصرف داخلی از این تولید، ص درصـد شـده  ۳۳نفت ایران، بیشـتر از و میــزان کــاهش صــادرات . مــی شــود ـاهش یافتـه  ۱٫۲یعنی میزان صادرات نفت ایران، به نصف، مرداد،  ۲۹بنا بر خبری به تاریخ . است میلیـون بشـکه ک   .است

  
ــد  ۲۱۳۰الر د ٭ ــان ش ــکه / توم س

  هزار تومان ۷۸۹تمام طرح قدیم 
  
خبرگـــذاری مهـــر  ،۹۱مـــرداد  ۲۶در  ◀

قیمت هر قطعه سکه  :گزارش کرده است
هـزار  ۷۸۹قدیم به  تمام بهار آزادی طرح

ــه  ــز ب تومــان  ۲۱۳۰تومــان و هــر دالر نی
 .رسید

  
 ۳۷۴حجـــم نقـــدینگی از مـــرز  ٭

  هزار میلیارد تومان گذشت  
 
ــرداد  ۲۵در  ◀ ــنا  ،۹۱م ــذاری ایس خبرگ

ــرده اســت ــزارش ک ــزان  :گ ـالی می در حـ
ـال بـه  ـاه امس نقدینگی در پایان خـرداد م

هزار میلیارد تومان رسـیده کـه ایـن  ۳۷۴
ــ ــم در پای ــته رق ــزار  ۳۵۲ان ســال گذش ه

 .میلیارد تومان بود
هزار  ۲۲مقایسه این آمارها حاکی از رشد  

ـانی  ـارد تومـ ـادل (میلیـ ــد ۶٫۲۵معـ ) درص
ـان  ـا پای نقدینگی طی پایان سال گذشـته ت

 .فصل نخست امسال بوده است
حجم نقدینگی در بهار سال گذشـته نیـز  

هزار میلیارد تومان بوده که مقایسـه  ۳۰۲
ـال این آمار  ـار امس ـا حجـم نقـدینگی به ب

هــزار میلیــارد تومــانی  ۷۲حــاکی از رشــد 
ـار ) درصد ۲۳٫۸معادل (نقدینگی  طـی به

 .سال گذشته تا بهار امسال است
  
در دهه  ۶۰تراژدی اقتصاد دهه ٭
ــــق بی۹۰ ــــورم، و تزری ــــه  ؛ت روی

  نقدینگی عامل گرانی ارز در بازار
 
ـا گـزارش کـرده  ،۹۱مرداد  ۲۲در  ◀ ایلن

حالیکه دولت وضعیت تحـریم در   :است
ـادی موجـــود را عامـــل  و شـــرایط اقتصــ
افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت 

ــت ارز  کاال ــتالل در دریاف ــی اخ ـا در پ هـ
ـا  ـادرات اعـــالم کــرده، امــ حاصــل از صـ

شناسان اقتصادی افـزایش تـورم طـی  کار
هفــت ســال گذشــته و همچنــین تزریــق 

 رویه نقدینگی از سوی دولت را عامـل بی
  .دانند اصلی این مسئله می

ـا  ایـــن روز      ــ ـا کـــه بانـــک مرکـــزی ب هــ
ــای  بنـدی تخصــیص ارز بــه کاال اولویت ه

اساس در تالش است که ضمن جلوگیری 
ـات  از رشد قیمتی کاال ها، زمینه را برای ثب

ـــد، کار ـــراهم کن ـازار ارز ف ــ ـان  در ب شناســ
اقتصادی ایـن امـر را مقطعـی و تصـمیمی 

وضـعيتي کـه . نندک مُسکن وار توصیف می
تـــداعی کننـــده دهـــه شـــرايط كشـــور در 

ـایر . است ۶۰دهه دهـه ای کـه در آن ذخ
ـاس  ارزی به شدت کاهش پیدا کرد و اجن
ـاال  به صورت کـوپنی عرضـه مـی شـد و ح
ــن موضــوع را در  ــی ای انگــاره هــای ذهن

  .ذهن ها تشدید کرده است
گو با خبرنگار  و احمد حاتمی یزد در گفت

ـالمت: گوید ایلنا، می های  اسفانه در طی س
ریزان  گذشــته درایــن خصــوص برنامــه

اقتصادی درکنترل تورم سیاسـت غلـط و 
ای را اتخــاذ و ســپس اجــرا  گمــراه کننــده

توان در بسیاری  کردند که تبعات آن را می

ـاهده  ـای اساسـی کشـور مش از اقالم کااله
  . کرد

شــناس اقتصــادی، در  بــه گفتــه ایــن کار    
ـــه  ـال حاضـــر موضـــوعی ک ـاد حــ اقتصــ

ـارتی  کشورمان مبتال بـه آن اسـت و بـه عب
ترین دغدغه اقتصاد ما باشد،  شاید بزرگ

  .عدم امکان جابجا کردن ارز است
حاال هم دولت برای کنترل وضعیت و      

کند  های فزاینده، تالش می گذر از تحریم
شـود، صـرف  تا ارزهایی را كـه مبادلـه می

د کـه کاالهای اساسی و مورد نیاز اولیه کن
ـا بـه شـدت  در ماههای اخیر قیمـت آن ه
ـا ایـن روش . افزایش پیـدا کـرده اسـت ام

تواند مشکالت دیگری را بـه مشـکالت  می
گذشته اضافه کرده و هزینه سنگینی را به 

  .اقتصاد کشور تحمیل کند
ـا را  :انقالب اسالمی بانک مرکزی کااله ـازار آزاد حتـی . بزرگ برای رانت خوارها استکــه ایــن کــار فرصــت رانــت خــواری و می دانـد . ارز به نرخ رسمی می دهدن اولیـت قائـل اسـت، که وارد کردنشادسته تقسیم کرده و برای کاالهائی  ۵به  ـــ ــــد و در ب ــــر ارز را نگیرن   .و می فروشندکنند نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت گذاری می جیب نزنند، کاالئی که وارد می کنند، به نفروشند و تفاوت بزرگ قیمـت را بـه اگ

  
به هم ریختگی در بازار سـرمایه  ٭

کشور؛ وقتـی بسـیجی بـودن سـود 
  :بیشتری دارد

  
بازتاب گزارش کرده  ،۹۱مرداد  ۲۶در  ◀

منابع سپرده گـذاری شـده در ایـن  :است
 ۱۸بانک ها در مجموع چیزی در حدود 

ــــرآورد مــــی  ـان ب ـارد تومـــ هــــزار میلیـــ
ـا در جـذب ..شود برخـی از ایـن بانـک ه

ــ ــپرده ه ــک س ــوابط بان ــه ض ــدان ب ا چن
ـالی کـه  مرکزی توجهی ندارند، مثال در ح
ســود ســپرده هــای یــک ســاله در سیســتم 

 ۲۵درصد است، بانک قوامین  ۱۸بانکی 
درصــد، آن هــم بــه صــورت روزشــمار بــه 

 سپرده ها سود پرداخت می کند
ـای  یکـــــی از مشـــــکالت و آســـــیب هــــ
اقتصادهای رانتی، اثرگذار بودن سازمانها 

در اقتصاد است که ماموریـت  و ارگانهایی
ـادی  ـای اقتص ـا فعالیته ـا نسـبتی ب ذاتی آنه

از این رو در این اقتصادها با پدیده . ندارد
هایی مواجه می شویم که در اقتصادهای 

 .سالم و غیررانتی نمونه مشابهی ندارند
یکی از این پدیده ها در اقتصاد کشور ما،    

فعالیت چشمگیر نهادهای نظامی در بازار 
سرمایه و صنعت بانکداری کشور است؛ به 
گونه ای که به دلیل وابسـته بـودن برخـی 
موسسات به آنها، موجب اثرگذاری قـوی 
ـازار مـی  ـادالت ب و گاه به هم ریختگی مع

 .شوند
، »بازتاب«به گزارش سرویس اقتصادی     

ـامی  ۴در حال حاضر هر  رکـن اصـلی نظ
کشــور هــر یــک بــه طــور جداگانــه دارای 

در حــال حاضــر . تقل هســتندبانــک مســ
بانک حکمت ایرانیان متعلـق بـه ارتـش، 
بانک انصار متعلق به سپاه، بانک قوامین 
ــا و موسســه مهــر وابســته بــه بســیج  بــه ناج
ــه فعالیــت گســترده اقتصــادی  مشــغول ب

 .هستند
ـای وابسـته بـه     این بانک ها و شـرکت ه

ـاد کشـور را در  آنها، سـهم بزرگـی از اقتص
هــر یــک دارای چنــدین اختیــار دارنــد و 

ـای  ـام هـ ـا نـ شــرکت ســرمایه گــذاری بـ
ـان،  مختلف همچون قـدر، اطلـس ایرانی

می باشند کـه در حـوزه .... مهر اقتصاد و 
  .های مختلف مشغول به فعالیت هستند

اگرچه حل برخی مشکالت مالی پرسنل     
ــت و  ــه مثب ـا نکت ــلح و ناجـ ـای مس نیروهـ
   توجیه اولیه ورود به این عرصه بوده، اما

  
  ۱۱در صفحه

  

 با تالق ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

11 

 

 
 

   1391شهريور  19تا   6از    809 هشمار     2012سپتامبر  9اوت تا  27از 

 

ـالی  در واقع این بانکها با تکیه بر منابع م
ـالی نامحـــدود  ـامین مــ ـا تــ هنگفـــت و بــ
ـا را  شرکت های خود، زمینه فعالیـت آنه
ـاخت و  ـای مختلـــف از ســ ـاخه هــ در شــ
سازهای بزرگ تا واردات و هتل داری و 
ـای بـــزرگ و  خریـــد ســـهام شـــرکت هــ
همچنین فعالیت در صنعت نفت و گاز و 

ـازندانـــرژِی فـــراهم  و رقابـــت . مـــی ســ
ـا  بخـش خصوصـی و  ناجوانمردانه ای  ب
. غیر وابسته اقتصاد کشور را رقـم میرننـد

و  ۴۴کــه ایــن موضــوع بــر خــالف اصــل 
ــمار  ــه ش ــور ب ـادی کش ــتهای اقتصـ سیاس

  .میرود
  
کســب درآمــد دولــت از فــروش ٭

  !دالر نفتی؟
  
ـاک ،۹۱مـــرداد  ۲۷در  ◀ گـــزارش  تابنــ

ـا داسـتان بـورس ارز : کرده است ـا گوی ت
ـازار مـبهم تمـامی  زمان راه اندازی ایـن ب
نـدارد و قــرار اســت تــا روزی کــه ایــن بــه 
اصــطالح بــازار راه انــدازی شــود، هــر از 
چنــد گــاهی شــاهد و مســتمع خبرهــای 
عجیب و قابل توجه در خصـوص نحـوه 

گویا قرار اسـت ایـن . کار این بازار باشیم
ـازار هرآنچـــه کـــه دولـــت از ارز و دالر  بــ

ـازدطلب دارد، بـرآ پـیش از ایـن ! ورده س
تصور میشد که دولت تنها هـدفش از راه 
ــرل وضــعیت ارز  ــدازی ایــن بــازار کنت ان
ـا هـم  است، اما گویا مسـئله بـه همـین ج

 .ختم نمیشود
پـــیش از ایـــن در خصـــوص راه انـــدازی 
بــورس ارز، تنهــا تصــور بــر ایــن بــود کــه 
ـازار  دولت خواهان کنترل تمام و کمال ب

تصــور میشــد کــه پــیش از ایــن . ارز اســت
اگر قرار است دولت درآمد ریالی خاصی 
ـازار کسـب کنـد، بیشـتر در قالـب  از این ب
ـامالت صـورت گرفتـه در  شکاف میان مع
ـامال محـدود  این بازار و البته بـه شـکل ک

 .غیر علنی باشد
اما امروز خبری منتشر میشود که بیشـتر     

این نظر را تقویـت میکنـد کـه دولـت در 
ـامالت ارزی پی کسب درآمد ر ـالی از مع ی

ــت ـازار آزاد اس ــروز . در بـ ــه ام ــری ک خب
ـاد آن را  محمد پاریزی معاون وزیـر اقتص
ـاری  ـادی و تجـ ـاالن اقتصـ در جمــع فعـ

که قرار بر این  اینستعنوان کرده است، 
است که عواید حاصل از فـروش نفـت و 
فراورده های نفتی نیز در بازار جدیـد بـه 

 !فروش برسد
ین معنی است کـه دولـت این دقیقا به ا    

میتوانــد بــه راحتــی دالرهــای نفتــی را در 
بــازار بــه فــروش برســاند و از ایــن طریــق 

ـارتی بـورس بـه . کسب درآمد کنـد بـه عب
اصــطالح ارز مکــانیزمی میشــود قــانونی، 
ــیچ  ــدون ه ــت ارز را ب ــه دول ــرای اینک ب
ـال  ـاند و ری مشکلی در بازار به فروش برس

یاز خود معادل آن را در مسیرهای مورد ن
 .به کار برد

  
ـــنعت و ◀ ـــیون ص ـــو کمیس عض

 : معدن اتـاق بازرگـانی اصـفهان
ــرای اقتصــاد  ــای نفتــی، ب دالره

  :گیرند کشور تصمیم می
 
ایلنا گـزارش کـرده  ،۹۱مرداد  ۲۲در  ◀

ـــرکتین :اســـت ـا ب ـــد رضــ ، عضـــو محم
ـانی  کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگ
ـــع و  اصـــفهان، در جلســـه بررســـی موان

صـــنعتی اســـتان  مشـــکالت واحـــدهای
اصفهان، از تصمیم گیری دالرهای نفتی 
موجــود در جیــب دولــت بــرای اقتصــاد 

ایـن در : ه اسـتو گفتـ هکشور انتقاد کرد
ـاد بـــرای  ـالی اســـت کـــه بایـــد اقتصــ حــ

وجـود   .دالرهای نفتی برنامه ریزی کنـد
نگاه نفتی در بین مسوولین دولتـی زمینـه 

  .سازد تقویت تولید ملی را فراهم نمی
ها و مدرن شـدن  وی تغییر چهره شهر    

های شهری را ناشی از  برخی از ساختمان
ــت ــی دانس ـای نفت ــ هدالرهـ ــتو گفت : ه اس

توســعه اقتصــادی کشــور بــه دلیــل بــروز 
هــای تولیــد داخلــی هنــوز ایجــاد  لیاقت

برکتین با اشاره به وابسـتگی . نشده است

ـاطر  ـای نفتـی، خ کشور و مردم به دالره
نهادینـه شـدن بـرای : ه اسـتنشان کـرد

تولید ملی در جامعه باید نگاه دولـت بـه 
ایجاد تفکـر   .درآمدهای نفتی تغییر کند

ـــی در بخـــش خصوصـــی  و خـــرد جمع
ـــایل  ـــع مس ـــرای رف ـــم ب ـاری مه ــ راهک

 یک گروه نخبـه.  ایتواحدهای صنعتی 
بدسـت نتیجه بهتری از فعالیت انفرادی 

  .وردآمی 
 
  :مشکالت فراوان در واحدهای صنعتی•

ـار، ــع و  گلکـ ــی موان ــه بررس ــیس کمیت ری
مشکالت واحدهای صنعتی اصفهان نیـز 

واحدهای صنعتی در شـرایط : یادآور شد
ــی  ــکالت فراوان ـایل و مش ـا مسـ ــونی بـ کن

های اقتصــادی بــا  روبروهســتند و تشــکل
تواننــد  هــا می ارایــه پیشــنهادات و راهکار

  .اقــداماتی در ایــن زمینــه انجــام دهنــد
ن و توجـه اجرای نادرست برخی از قوانی

نکردن بـه برخـی از قـوانین تاثیرگـذار از 
ـای واحـدهای صـنعتی  چالش  .هســتنده

کند بارصد مسـایل از  این کمیته تالش می
ـــه  ـــانی آن ب ـــن دســـت و اطـــالع رس ای
ــت حــل  ــی در جه ــدم عمل ــوولین ق مس

  .مسایل بردارد
  
  :مسائل کوتاه و مسائل دراز مدت•
ـا عمرانــی فــرد مــدیر یــک       احمدرضـ

ســـیمان در اســـتان اصـــفهان، کارخانـــه 
مسایل صنعت را به دو بخش کوتاه مـدت 

در : ه اسـتو گفت هو درازمدت تقسیم کرد
بخش کوتاه مدت، باید مـواردی کـه هـم 

ـان ـنعتی  اکنــون گریبـ گیر واحــدهای صـ
  .است را رفع کرد

عمرانی فـرد از نبـود سیاسـت مشـخص     
ـاد کـرد ه و گفتـ هبرای تعیین نرخ ارز انتق

ـای  ل حاضر اجـرای طرحدر حا: است ه
ــات یــدکی بــه دلیــل  توســعه و خریــد قطع
نامشخص بودن نرخ ارز برای واحـدهای 

  .ای از ابهام قرار دارد صنعتی در هاله
 
  :صنعت  بیمار است•

این فعال اقتصادی، وضع   علیرضا نادری 
امــروز صــنعت کشــور را نامناســب و بیمــار 

برای شـرایط کنـونی : ه استوگفت هدانست
سیاستی اتخاذ کرد تا صـنعت از بـین باید 
  .نرود

علیرضا نادری، عضو کمیسیون صـنعت     
ـاق اصـــفهان نیـــز خواســـتار  و معـــدن اتــ
استفاده اتاق از مشاوران برجسته در حوزه 
بیمه تامین اجتماعی، بانک، مالیات شد و 

بسـیاری از واحـدهای تولیـدی در : گفت
ـاعی، بانک ـامین اجتم ـا و  حوزه بیمـه ت ه

با مسایل متعدد و دست و پاگیری  مالیات
ـاق می روبرو می توانـد در ایـن  شوند که ات

ـان  زمینه مشاوره ـار آن های رایگان در اختی
 .قرار دهد

 
  :مشکالت بیمه و مالیات ادامه دارد•
سعید کیخسرو کیانی، دیگر عضو کمیته    

ـایل و : ه استیادآور شد سالهاست کـه مس
ـنعتی در حــوزه  مشــکالت واحــدهای صـ

یمه تامین اجتماعی و مالیات گفتـه شـده ب
ولی اقدامی برای حل آن صورت نگرفتـه 

توانـــد برخـــی از  ایـــن کمیتـــه می. اســـت
ـان  ـنعتی  کـه امک مشکالت واحـدهای ص
حل آن در کوتاه مـدت وجـود دارد را در 

   .دستور کار قرار دهد
  
درصـــد از شـــرکت هـــای   ۷۰ ٭

ســــــاخت ســــــاز در آســــــتانه 
  :  ورشکستگی

  
ـاران  ،ادمـــرد ۲۹در  ◀ باشـــگاه خبرنگــ

ـا چابـک،  :گزارش کرده اسـت احمدرض
ـاری عمـران  دبیر کانون سراسری پیمانک

قراردادهای مقطوع مناسـب : ه استگفت
شرایط اقتصادی کشور نیسـت بـه طـوری 

درصد شرکتهای  ۷۰سال گذشته  ۵که در 
ســاخت و ســاز در قالــب ایــن قراردادهــا 

این کانون  .اند ضررهای مالی زیادی کرده
متأسـفانه در . هزار عضو اسـت ۲۵ارای د

پنج سال گذشته قراردادهایی وارد بخش 
ســاخت و ســاز شــده اســت کــه بــه ضــرر 

 .ساخت و ساز و مصلحت کشور است
ـا پیمانکــارانی کــه در      ــن قراردادهـ در ای

کنند یا به صورت زیر  مناقصات شرکت می
کننـد در  بنا یا کلیـدی قیمـت را اعـالم می

ـا توجـه بـ ه رشـد تـورم و نمـودار حالیکه ب
ـال گذشـته ایـن  سینوسی تورم در چنـد س
ـان ابتـدا مـورد اعتـراض  قراردادها از هم

ـا . ه اندپیمانکاران بود این تیپ قرارداده
مناسب شرایط اقتصادی کشور نیسـت بـه 

ـال گذشـته  ۵طوری کـه در  درصـد  ۷۰س
شــرکتهای ســاخت و ســاز در قالــب ایــن 

 .اند قراردادها ضررهای مالی زیادی کرده
ـال آینـده  وقتی نمی     تـوان بـرای یـک س

عدد دقیقی از نرخ تورم ارائه کـرد چطـور 
ـا کـرد  می توان قراردادهای مقطـوع امض

هــر چنــد معتقــدیم ایــن نــوع قراردادهــا 
ــرای  ـادی ب ــده اقتصـ ــه آین ــورهایی ک کش

ـــــــــد مناســـــــــب  مشخصـــــــــی دارن
درخواست کتبی بـه دولـت ارائـه .هستند
قبلـی یعنـی  ایم تا قراردادها به روال کرده

  .همان قرارداد تعدیل بازگردد
 
ـای  ۱۵بدهی • هزار ملییاردی شـرکت ه

 :خصوصی به بانک ها
محمــد احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه  و    

هدفمنـدی  ناحیههای وارد شده از  هزینه
ـای   ها به فهرسـت یارانه ـای شـرکت ه به

خصوصــی، از ســوی دولــت مــورد توجــه 
بوط نادیده گرفته شدن قوانین مر. نیست

ــه  ــزوده نســبت ب ــر ارزش اف ــه مالیــات ب ب
پیمانکاران، مطالبات معوقه پیمانکاران و 
مشکالت بانکی از سوی دولـت مشـکالت 
ـاران بخـش  بسیار عمـده ای بـرای پیمانک

 .خصوصی ایجاد کرده است
اگر دولت هرچه سـریعتر بـه مشـکالت      

پیمانکاران صنعت احداث رسیدگی نکند 
ـاخت  روزی خواهد رسید که حتـی در س

درب و پنجــره ســاختمان هــم بــه مشــکل 
اگــــر بخــــواهیم  .برخــــواهیم خــــورد

 ۵یم اگر ئای داشته باشیم باید بگو مقایسه
ـار باشـیم بـه  میلیارد تومان از دولت طلبک

 ۱۵خاطر تأخیر در پرداخت این بـدهی، 
ـــه بانک ـان ب ـارد تومــ ــ ـــدهکار  میلی ـا ب هــ

 .ایم شده
  
پرداخت بهـای نفـت صـادراتی  ٭

  :گندم آلودهایران با 
  
خبرگـــزاری مهـــر  ،۹۱مـــرداد  ۲۵در  ◀

ــت ــرده اس ــزارش ک ـای  خبرگزاری :گ هـ
ایران از تصمیم هند برای پرداخت بهای 
ـا گنـدم  نفت خام وارداتـی از ایـن کشـور ب

ایــن در حــالی اســت کــه . دهنــد خبــر می
های نظارتی ایران از آلـوده  برخی سازمان
ـادراتی هنـد بـه مـواد  بودن گنـدم های ص
 .دهند می سمی خبر

ــای بین تحریم     صــنعت  برضــدالمللــی  ه
ـانکی جمهـوری  نفت و موسسات مالی و ب
اسالمی ایران موجب شده است کـه ایـن 
کشور در فروش نفت خود بـه کشـورهای 

 .دیگر دچار مشکالت بسیاری شود
در این میان هند یکی از مشتریان اصلی       

تر اعالم کرده بـود کـه واردات  ایران پیش
از ایران را ادامه خواهد داد و بـرای نفت 

ـای نفـت خریـداری شـد بــه  پرداخـت به
درحالی که در  .دنبال یافتن راه حل است

ــر از پرداخــت بهــای نفــت  ماه هــای اخی
ـادراتی از ایـــــران توســـــط روپیـــــه  صــــ

ـایی منتشـــــر شـــــده بـــــود،  گزارش هــــ
های دولتی در ایران از واردات  خبرگزاری

ـادرات ی خبـر گندم از هند در ازای نفت ص
  .دهند می

  
رویای محقق نشده خودکفـایی ٭

تحقق نیافت و ایران یکی از  گندم
بزرگ ترین وارد کننـدگان گنـدم 

  :شد
  
خبرگـــزاری مهـــر  ،۹۱مـــرداد  ۲۵در  ◀

ـــران یکـــی از  :گـــزارش کـــرده اســـت ای
ترین واردکنندگان گندم در جهان  بزرگ

ـال . است ) ۲۰۰۴( ۱۳۸۳این کشور در س
خود را در داخـل  توانست گندم مورد نیاز

تولیــد کنــد و جشــن خودکفــایی برگــزار 
ـــد ـــس از آن . ش ـــوان  ۲۶پ ـــه عن ـان ب ــ آب

روزخودکفایی گندم در تقویم این کشـور 
 .ثبت شد

ـار دیگـر     تنها چند سال پس از آن ایران ب
ی گندم در سطح  به یک واردکننده عمده

ـایمز . جهان مبدل شد روزنامه فایننشال ت
ش داد کـه گـزار) ۱۳۸۸( ۲۰۰۹در سال 

ایران با واردات هشت و نـیم میلیـون تـن 
ـانی بزرگ ــه زمـ ــدم، از مصــر ک ــرین  گن ت

 .واردکننده گندم بود، پیشی گرفته است
) ایســنا(خبرگــزاری دانشــجویان ایــران    

گــزارش داد کــه در چهــار ماهــه نخســت 
ـاری  ـال خورشــیدی ج حجــم )۱۳۹۱(س

واردات گندم به بـیش از سـه میلیـون تـن 
ساس آمار گمـرک ایـران برا. رسیده است

ـال حـدود  ـاه امس هـزار  ۴۸۰تنها در تیر م
  .تاس تن گندم وارد این کشور شده

ـــالب اســـالمی ـای  :انق ـــک خبرهــ   :تجاوزها به حقوق انسانو این
    

ــان در   ــديد خفقـ تشـ
زادي شماري  آپوشش 

      زندانيان سياسي 
،  بــه گــزارش مهــر ، ۹۱مــرداد  ۱۷در  ◀

 معلمــان حــق التــدريس ســازمان فنــی و
ـــيش دبســـتاني،  ـان پ ـــه ای و معلمــ حرف
ـای شـــرکتی  ـاران و نيروهــ ــ بهداشـــت ي
وزارت آموزش و پرورش در اعتـراض بـه 
مشکالت استخدامی و بيمه خـود مقابـل 
ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع 

 .کردند
،  بــه گــزارش ايســنا، ۹۱مــرداد  ۱۷در  ◀

ـــروی  ـــده ني ـاهی فرمان ـا اکبرشــ عليرضــ
واحد  ۱۲۳ انتظامی استان البرز از پلمپ

ـاه  ۴۲چايخانه و  ـار م ـاپ در چه کافی ش
  .نخست سال جاری خبر داد

فعالين "،  به گزارش ۹۱مرداد  ۱۹در  ◀
، يورش "حقوق بشر و دمکراسی در ايران

ـارد ويـژه زنـدان و  نيروهای اطالعاتی، گ
ساير نيروهای سرکوبگر به بنـد زنـدانيان 
سياسی زندان زاهدان، منجـر بـه زخمـی 

نفـر از زنـدانيان  ۱۰قل شدن شديد حدا
  .سياسی هموطن بلوچ شده است

، به گزارش کلمه، بـه ۹۱مرداد  ۱۹در  ◀
ــران  ـارگران اي ــه آزاد کـ ــزارش اتحادي گ
کارگران کارخانه بانی پالسـت غـرب، در 
ـان  ـاه حقـوق معوقـه ش اعتراض به سـه م

  .مقابل اداره کار سندج تجمع کردند
ــرداد  ۲۳در  ◀ ــا، ۹۱م ــه گــزارش ایلن ، ب

فر از کارگران صنایع فلـزی ایـران ن ۶۰۰
ماه حقوق  ۸در اعتراض به عدم دریافت 

معوقـه درمقابــل بـزرگ راه فــتح تجمــع 
  .کردند
ـایت ۹۱مرداد  ۲۳در  ◀ ،  بـه گـزارش س

ـان بـوذری،  کلمه، سیامک قادری، رحم
ابــراهیم بابــایی زیــدی، حســین زرینــی، 
ـان  ـا، هوم کوروش کـوهکن، ناصـر آذرنی
 موســـــوی، مـــــزدک علـــــی نظـــــری،
علیرضاکیا، امیرلطیفی، اشکان الهیاری، 
ـازی زنـدانیان  رسول حردانی، کامران ای

زندان اوین  ۳۵۰سیاسی محبوس در بند 
هســتند کــه از روز شــنبه، در مــاه مبــارک 
رمضــان و شــب هــای قــدر، تــاکنون بــه 
نوبت مورد تعزیـر و شـکنجه شـالق قـرار 

  .گرفته اند
ــه گــزارش عصــر ۹۱مــرداد  ۲۴در  ◀ ، ب

ــران، د ــس ای ــل درب ورودی مجل ر مقاب
ــــردی نشســــته و  شــــورای اســــالمی، ف
پالکاردی در دسـت داشـت کـه روی آن 

نماینـدگان محتـرم، زیـر :نوشته شده بود
  خط فقر مطلق هستم

فقر بسیار به کفر نزدیک مـی : امام صادق
  شود

  نه کار و نه از کار افتادگی، هیچی ندارم
پـول نـدارم . با پول یارانه زندگی می کنم

  .بخرمعینک 
  

ـاز والیـت  اگر والیتمدار هسـتید بـه جانب
  .کمک کنید

ــرداد  ۲۴در  ◀ ــا، ۹۱م ــه گــزارش ایلن ، ب
ــع بي ــس از تجم ــروز  پ نتيجــه صــبح دي

كارگران صـنايع فلـزي ايـران در بـزرگ 
ــه  راه فــتح، ايــن كــارگران در اعتــراض ب

ـاه حقـوق و  ۸عدم دريافت بیش از   ۱۱م
ــل ســاختمان  ــه، در مقاب مــاه بیمــه معوق

  .یک وزارت صنایع تجمع کردند شماره
، به گزارش فیسبوک ۹۱مرداد  ۲۵در  ◀

ـالو  - هواداران محمدرضا عالی پیام   - ه
، چنــد لبــاس شخصــی بــا ارایــه حکــم و 
ضــبط نوشــته هــا و کــامپیوتر محمدرضــا 

، )شــاعر طنزپــرداز( - هــالو  - عــالی پیــام 
وی را با خود برده اند و تا کنـون خبـری 

  .از وی در دست نیست
، بــه گــزارش هرانــا، ۹۱مــرداد  ۲۵ر د ◀

ـار زنـدانی کـه  مهسا امرآبادی روزنامـه نگ
ــدان اویــن بســر  ــد زنــان زن اکنــون در بن

برد به یک سال حبس تعزیری دیگر و  می
  .چهارسال حبس تعلیقی محکوم شد

، بــه گــزارش ســایت ۹۱مــرداد  ۲۶در  ◀
ــوری و صــالح  ــور، کســری ن مجــذوبان ن

ــدان ی در مــرادی از دراویــش گنابــادی زن
ـــته بـــه  ـاد روز گذش ـادل آبــ ــ ـــدان ع زن
بیمارستان شهید مظفـری شـیراز منتقـل 

  .شدند
، به گزارش موکریان ۹۱مرداد  ۲۵در  ◀

ـاس جمـــالی وکیـــل یکـــی از ایـــن  ، عبــ
ـار آژانـس  شهروندان در گفتگو با خبرنگ
خبـری موکریــان ضــمن تأییـد ایــن خبــر 

ـادره از : اظهار داشت  براسـاس حکـم ص
قــالب اســالمی دادگــاه ان ۴ســوی شــعبه 

ـام  کرج سه عضو کمیتـه همـاهنگی بـه ن
ـاری و  های جلیل محمدی، ریحانـه انص
ـام تشـــکیل و  ـا عســـگری بـــه اتهــ علیرضــ
ــه ی  عضــویت در گــروه غیرقــانونی کمیت

  .هماهنگی به حبس محکوم شدند
ـابع ۹۱مرداد  ۲۶در  ◀ ، به به گزارش من

حقوق بشری، حبیب الله افشاری زندانی 
ـــدان ـــوس در زن مرکـــزی  سیاســـی محب

ارومیه در اعتراض به اعمال فشار واواک 
بــر اعضــای خــانواده اش از روز گذشــته 
ــه اعتصــاب غــذای خشــک زده  دســت ب

  .است
ـایت ۹۱مرداد  ۲۶در  ◀ ،  بـه گـزارش س

نفــــر از  ۵۰مــــذهبی، حــــدود  - ملــــی
کشاورزان روستای زرامین از روسـتاهای 
توابع شهرستان نهاونـد واقـع در اسـتان 

ـاعاتی … س و همدان با بیل و دا برای س
فرمانداری شهرسـتان نهاونـد را تصـرف 

  .کردند
ـاری بایـد      ۶۰آنها می گفتند برای هر آبی

هزار تومان پرداخت کنند و به شدت بـه 
ـاورزان  ایـــن مبلـــغ کـــه آن را بـــرای کشــ

  .سنگین میدانستند معترض بودند
، به گزارش جـرس ، ۹۱مرداد  ۲۹در  ◀

 امیــــد کــــوکبی، فیزیکــــدان ایرانــــی و
ــگاه تگــزاس  ــرا در دانش دانشــجوی دکت
آمریکا، اردیبهشت ماه سال جاری پس از 

ـام  ۱۵ ـاه بازداشـــت موقـــت، بـــه اتهــ مــ
گری بــا کشــورهای خــارجی علیــه  توطئــه

ـال زنـدان محکـوم شـد ۱۰ایران، به  . س
سال محکومیت امیـد کـوکبی  ۱۰حکم 

دادگــاه  ۳۶فیزیکــدان زنــدانی در شــعبه 
  .تجدیدنظر عیناً تایید شده است

، بــه گــزارش نــدای ۹۱مــرداد  ۲۹در  ◀
سبز آزادی ، بهزاد عرب گـل، از دسـتگیر 

، در پی احضـار  ۱۳۸۸شدگان عاشورای 
به دادستانی شهید مقـدس اویـن، مطلـع 

سال زندانش قطعی شده  ۴شد که حکم 
شهریور ماه فرصت دارد خـود را  ۱۵و تا 

  .به زندان اوین معرفی کند
ــرداد  ۳۰در  ◀ ــه مناســبت  ،۹۱م ــد ب عی
و بـه روایـت دیگـر  ۱۲۰بـه روایتـی  ،فطر
ـا  ۱۳۰ ــی را رهـ ــدانیان سیاس ــن را از زن ت

ـا  ،در همان حال. کرده اند شخصـیت ه
ـا را آو فعاالن سیاسی را احضار کرده و  نه

ــذاری  ــدت برگ ــد در م ــرده ان ــد ک تهدی
نبایـد  ،کنفرانس غیر متعهدها در تهـران

 –زاد کـردن آایـن . دست از پا خطا کنند
زاد شده ها دوران محکومیت آیکچند از 

عادی جلوه  ،- خود را گذرانده بوده اند 
در نظــر شــرکت  ،دادن وضــعیت سیاســی

  .کنندگان در این کنفرانس است
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ـنيدن   عليـرغم  كه  كند، مي قبول را كسي محتاطانة سياست لنين ـتدالل   نش   اس
 ابـل ق غيـر  " سياست صاحب "اساسي  داليل " كه  است معتقد  مخالف طرف
  " ديالكتيـك  – ماترياليسم" باديد كه  كساني كاراين حاصل  وسرانجام. اند "رد
 را زاده سلطان نوشتة   است بهتر كه شود مي چيزي  كنند، مي برخورد يا قضا به

 دادند  رخ  سرعتي  چنان با حوادث كه ماست تأسف كمال ماية   "گيريم بياري
ـاه   وارتـش  انگلستان شفشارارت زير نتواست  ايران  انقالب كه ـĤورد  دوام ش  و بي

 ".خورد شكست
 بـود،  گيركرده دوران آن بازيهاي نيزدر خود چون اينكه ويا نويسد نمي او ولي
 باشد مي  حوادث ازسرعت ناشي كه  ، حاصله تأسف اين:   كه بنويسد تواند نمي

 كارآئي و  غنبو بلكه دانست، انگلستان ارتش و شاه  ارتش مديون  فقط  نبايد  را،. 
 و مردمي ضد  هاي سياست اين كنندگان تأكيد و "محتاطانه سياست " صاحبان

ديد به بنا(  انقالبي ضد  و! ها كمونيست ضد ديـد  بـر  بنا و!)   ها سوسياليست ضد 
ـاي  سياسـت   ارائة با...)   و!ها ناسيوناليست انتر( ظفرنمون و روشن  " محتاطانـه  ه
 بـه  تا شوند مي كشوري انقالب نشستن بگل سبب  "كسان آن" طرف از  وتأئيد

 قادربه هم  زاده سلطان  .سازند پيروز را "! كشوري سوسياليسم " خود اصطالح
 .گذرد درمي آن از و نيست نوشتنش

 " ارضـي   اصالحات "برسر اختالف كه ، داد مي نشان درضمن گذشت، آنچه 
 بلكـه  بود،) نويس تاريخ  فيلسوفبنظر بنا(  ميرزا ازطرف نيزنه  شعار ازاين ودوري
ـام  را خـود  كـه  بود، مي مختلفي هاي فراكسيون اختالف مورد  نماينـدگان   بن

ـا  دركنگره و بودند زده جا  "! ايران كمونيست حزب" بنام سازماني  ازطـرف  ه
ـتند،  مـي  وگفتگـو  بحث وبه كردند مي شركت ايران مردم  ازايـن  وآنكـه  نشس

 وخود... كساني چه كه بودند " ايران مردم " عواق در نداشت،  اطالع  جريانات
 .اند گرفته  بعهده را آنها  نمايندگي ، گزيده بر
 و  شـوروي  رهبـران  پاي سرا فكري شوريده شود، مي دريافته گذشت ازآنچه 

 انقـالب  " درمورد عاجزبودند و بود، گرفته را آنها ايراني  ايادي ، آنها با  دررابطه
ها شوريدگي اين وهمة باشند، داشته  ومشخص  قاطع  موضعي  " انقالب وضد 

 داد،  نشان تاريخي واسناد گذشت كه درآنچه را، گيريها درامرتصميم ها وتشتّت
ـار   حاصل بيرحمانه و  نويسد مي را  ها عناصروسازمان تاريخ. بينيم مي ـا  ك  را  آنه

 خدا " ختةپردا وساخته دستوربگير نويسان تاريخ نه دهد، مي قرار قضاوت مورد
  تاريخ قلب به " قالبي " خطي كردن پياده براي. دارند آن بر سعي كه  " يگاني
ـاريخ  " بلـه .   آورنـد  روي  پـردازي   ودروغ گوئي پراكنده به ، افكار وتشتّت   ت
 ".را تاريخ ها نرمان نه ، نويسد مي را ها نرمان

 ، گرفـت  صـورت  اينوروتشت ميرزا بين هائي نامه رد و بدل ، دانيم مي چنانچه 
 مـورد  توانسـت  نمي انقالب ضد ازطرف كه  اوداشت از ميرزا  هائي وخواست
 مشكل)* (David Lloyd George   "جرج لويد " نصايح. گيرد قرار پذيرش

ـاء  مشغول روتشتاين و آورد، مي عقل بسرحد تجارتي گردد،روابط مي گشا  امض
  ) 1( ».داد قرار

نگل براثرهمكاري روسيه شوروي، انگلستان و ذاكري دربارة شكست جنبش ج   
ـاى  از جنگل نهضت شناسى آسيب بررسى: مي نويسد 1299رژيم كودتاي   زواي

 يـك  و شـود  پرداخته آن به است الزم كه, است ودرخورتوجه مهم گوناگون
 .گيرند قرار نظر اهل فراروى و شوند كالبدشكافى دقّت و درنگ با, آسيبها يك
 زاويه اين از كه هايى نكته و است مطرح وشوروى ي ميرزا رابطه مقاله دراين اما

ه  مورد, دارند نقش, شناسى درآسيب ـاهنگى : ماننـد , گيرنـد  قرارمـى  توجـ  هم
ـا  شوروى وهمخوانى ـاهنگى , ايـران  ب ـا  شـوروى  همخـوانى  و هم ـتان  ب , انگلس
 سفارت نقش درپايان و سرخ ارتش با ميرزا قرارداد به ازعمل كمونيستها سرپيچى
 .جنگل نهضت درفروپاشى, روتشين آن سفير و شوروى

 جنگـل  نهضـت  نابودى وعلّتهاى سببها ترين ازمهم توان مى را نخست مورد دو
 هـر  ايران دولت و انگلستان, شوروى: كه بود اين هماهنگيها اين معناى. دانست

 تنسـربرتاف  و قرارداد نهادن پا زير و اند رسيده هماهنگى به ميرزا نابودى در سه
 تـالش  .است بوده همخوانيها و همبستگيها اين به رسيدن براى, نيز آن به ازعمل
 صـورت  هماهنگيها اين پيوستن حقيقت به نيز در راستاى شوروى روسيه سفارت
ـان  و شده جنگل نهضت سريع نابودى سبب كه گرفته ـازى  امك ـاى  بازس  نيروه
 .است گرفته ميرزا از را جنگل

 شـوال  11/1299 تيـر  7( شدن برگمارده از پس د تىم, وزير نخست مشيرالدوله
 نمايندة كه, را الممالك مشاور, 1338 ذيقعده ماه اول تاريخ به تلگرافى در) 1338
 بـراى , مسـكو  در ايـران  مختارى وزير سمت به, بود ملل مجمع در ايران پيشين
 .برگمارد, شوروى دولت با قرارداد بستن و گو و گفت

ـارخود  آغاز در د ولهمشيرال كه جا آن از  را 1919 قـرارداد  اجـراى  جلـوى , ك
 .ورزيد مى خوددارى ايران دولت به كمك از, انگليس دولت, گرفت
ـا  و بـوده  قـرارداد  آن اساس بر انگلستان كمك بود مدعى زيرا  از جلـوگيرى  ب

 .ندارد وجود كمك اين براى دليلى, آن اجراى
 و شد برگزار وزيران العادة فوق سةجل, 1299 مرداد 14/1338 ذيقعده 17 روز در
 تا كند همكارى مشيرالدوله دولت با ماه سه مدت به, انگلستان دولت كه شد قرار

 نامة, گانة هيجده مواد, روز همين در و, جلسه اين از پس. درآيد اجرا به قرارداد
ـتاده  الممالك مشاور براى,  دستورالعمل عنوان به, چيچرين 1919 ژوئن 26  فرس
 ژوئـن  28 در كـه  شـود  مـى  استفاده چنين شده فرستاده آنچه آغاز از.شود مى

ـايش  حضور خاطر به, شوروى به, دوباره ايران دولت, 1299 تير 5/  1920  نيروه
 شوال23/1920 ژوئيه 10در شوروى خارجه وزارت و كند مى اعتراض, درايران

 :شود مى مدعى و دهد مى را پيشين پاسخ همان1338
ـايم  اعالم اثباتاً, دقيق هاى داده براساس توانم مى اكنون( ـيچ  كـه  نم  نيـروى  ه

ـاى  يا, سرزمين حاضردر حال در روسيه جمهورى دريايى يا, نظامى  ايـران  آبه
, دارنـد  وجـود  ذكر مورد مناطق در, شما بنابرادعاى كه نيروهايى.حضورندارند

 )… نداشته ما حكومت با ارتباطى گونه هيچ
 و رشـت  حكومـت  برابـر  در را خـود  طرفـى  بى, روىشو دولت, پاسخ دراين

 :كند مى اعالم تهران حكومت
 احساسات گويى پاسخ تر بيش, مداخله عدم اصل است معتقد, روسيه حكومت(

ـين , ايرانى و روسى هاى توده بين وبرادرى آميز مودت  حسـن  روابـط  همچن
 مـى , اسـت  ايران با آن برقرارى طالب شديداً, روسيه حكومت كه, همجوارى

  .)كند تعيين را خود سرنوشت بايد, ايران ملّت زيرا ;باشد
ـاس  مرحلة وارد شوروى با ايران دولت گوهاى و گفت,دستورالعمل اين با  حس

 نمايندگان حضور با است همزمان, ايران دولت وگوهاى گفت شروع.شود مى
 .مسكو در جنگل
 بـراى  زارشـى گ 1299 مـرداد  18/1338 ذيقعده 23/1920 اوت 9 در هيأت اين
 مطرح را گيالن جمهورى دولت ها خواسته و فرستند مى, شوروى خارجة وزير

  .كنند مى
 خبر, شود مى آگاه جنگليها سوى از نماينده دو اين گسيل از, ايران دولت وقتى
ـا  شـوروى  دولـت  از كـه  رساند مى الممالك مشاور اطالع به را آن ـاويت  ي , س

 .شوند ميدناا ننهاده وقعى آنها به كه بخواهد
 ايـن  كـه  شـود  درگيرمـى  رشـت  بالشـويكهاى  با, مركزى دولت مدت اين در

ـان  هنوزبه مشيرالدوله ماه سه مهلت .انجامد مى بالشويكها شكست به درگيرى  پاي
ـپهدار  كابينه و كند مى سقوط كه, نرسيده ـتى  س ـان  4 در رش ـفر  14/1299 آب  ص

 و گفت ادامه جسارت, جديد دولت گويا. شود مى تشكيل 1920 اكتبر 27/1339
  »....بيند نمى خود در گورا

 
 شـده  مـى  گفته, گيالن بالشويكهاى به, متجاسرين واژة كه داشت توجه بايد...«

ـيالن  بالشويكهاى از دارد مى اعالم, شوروى دولت كه آن از پس يعنى. است  گ
ـاى  به: كند مى پيشنهاد, 1338ذيحجه 7 در, الملك مؤتمن, كند نمى پشتيبانى  ج
 شـوروى  دولـت  به بستگى و پيوند كه شود استفاده متجاسرين واژة از, بالشويك

 .نكند پيدا
 كابينـة  و مشيرالدوله كابينة دوران در, گفته سخن مدرس شهيد كه برهه اين در

ـاى  از كوچـك  ميرزا نيروهاى, رشتى اعظم سپهدار ـتى  نيروه  در كـه , كمونيس
ـاى  عنوان به آنها از, جنگل انقالب تاريخ و جنگل سردار كتابهاى  انقـالب  نيروه

ـاى  سركوبى در, مدرس شهيد سخن, بنابراين. اند بوده جدا, شده ياد هم  نيروه
, ايـران  دولـت  با آنان چون, گيرد نمى بر در را ميرزاكوچك نيروهاى, متجاسر
 .نبودند طرف
ـايى  نتيجه به, 1299 آذر در و يابد مى ادامه ايران و شوروى گوهاى و گفت  نه
 .شود مى يكنزد
ـامبر  29 ـ 22, روسيه سراسرى هشتم كنگرة در لنين ـ  1/1920 دس , 1299 دى 8 ـ

 :گويد مى ايران دربارة
ـا  كـه  را قراردادى شدن امضاء توانيم مى ما( ـيش  در ايـران  ب  تبريـك , اسـت  پ

 اساسى منافع آميختن در و شدن نزديك علّت به, ايران با دوستانه روابط.بگوييم
 .)است شده تضمين, برد مى رنج امپرياليسم فشار از كه خلقهايى تمام

 دولـت  تصويب به, 1299 دى 18 روز در قرارداد گانة هشت و بيست موردهاى
 .شد گذاشته مبادله براى, ماهه سه مهلت و رسيد ايران
 گسترده تالش به, ايران در خود منافع حفظ براى, مدت اين در انگلستان دولت
ـاخان  و ضياء سيد كودتاى 1299 )اسفند(حوت 3 در. زد دست  از و داد رخ رض
 و ايـران  مـودت  قرارداد. بردند را كافى بهره, رشتى اعظم سپهدار كابينه ضعف
. رسيد امضاء به مسكو در. م 1921 فوريه 26/1299)اسفند( حوت هشتم در روسيه

 برهمخا ايران دولت براى را قرارداد و.آمد آستارا به, الملك منشور اسفند19 در و
 بـر , انگلستان دولت. نيست اتّفاقى رضاخان كودتاى از پس قرارداد امضاى .كرد
ـايد . شـود  مـى  حفـظ  ايـران  در او منافع كودتا اين با: بود باور اين  در, آيرونس

, تهران در قزاقها كودتاى( .است كرده اقرار, كودتا طرّاحى به خود يادداشتهاى
 .)پيوست وقوع به سفارت اين دهى زمانسا با و انگلستان سفارت اطالع و علم با
ـا  شـوروى  قـرارداد  كه است اطمينان همين جهت به ـتان  ب ـارس  9 در انگلس  م

 ايـن  بستن با شوروى و150.رسد مى طرف دو امضاى به, 1300 اسفند 19/1921
 .دارد مى بر را بعدى گامهاى, آنها كردن استوار جهت در, قراردادها

ـياء  توسـط  1919 قرارداد, 1339 رجب 17/1300 فروردين 7 در  الـدين  سيدض
ـاخان  ماننـد  اى مهره وجود با زيرا 151. شود مى اعالم ملغى, انگليس عامل  رض
 .است نبوده آن به نيازى

 مـى  بـرآورده  جنگل نهضت هاى خواسته از مهمى بخش, قرارداد اين الغاى با
 بنهند؟ كنار را مبارزه جنگليها بايد آيا اما ;شود
 نكند پيدا ايران در انگليس نكردن دخالت به اطمينان تا: گفت ىم كوچك ميرزا

 مطلـب  اين ميرزا .داد نخواهد پايان را خود مبارزة, نيايد كار سر ملّى دولت تا و
ـيد  دولت نمايندگان به پاسخ در را ـياء  س ارد  6 در كـه  گـويى  و گفـت  در, ض

 .است گفته, داشتند ميرزا با 1300 يبهشت
ـيس  برابـر  در ميرزا موضع از خود گزارش در, ضياء سيد نمايندگان ـين  انگل  چن
 :دهند مى گزارش

 ولـى , اسـت  شـده  لغو انگليس قرارداد چند هر بود مدعى خان كوچك ميرزا(
 در انگليسـى  معلّمين و منصبان صاحب و ماليه امور در انگليسى مستشاران دخالت

 .)نمايد مى ضعمالًنق را قرارداد مهمه اصول اجراى گيالن فرونت و نظام
, مقتـدر  مركزى دولت تشكيل خواهان, ضياء سيد نمايندگان گزارش برابر,ميرزا
 :است بوده خارجى دخالت بدون و مستقل

 يـك  تشـكيل , جنگـل  انقالبـى  شوراى آرزوى يگانه: كه داشتند اظهار باألخره(
 تخليـة  و مملكـت  ازامورداخلـه ي   اجانب نفوذ قطع و ايران در ملّى حكومت
ـان  كـه  ايـن  از پس است بديهى. است ايران خاك از جانبا قشون  بـه  اطمين
ـاعدت  بـه  حاضـر  اصول اين روى از, شد حاصل حاضره دولت عمليات ـا  مس  ب
 ميـرزا  نـزد  به سيدضياء فرستادگان و نمايندگان .)شد خواهيم باال تسليم و دولت

 بـر  اكنون كه دولتى: كنند قانع را وى نتوانستند, وگوها گفت اين در, كوچك
ـتين  هدفهاى جهت در و ملّى, است كار سر ـام  ايـران  ملّـت  راس  برخواهـد  گ

ـان  كه شود مى استفاده, آمده گزارش دراين آنچه از .داشت  جلـب  بـراى  آن
 ايـن  بيان. دارد نقش دردولت, نيز رشتى خان كريم ميرزا: اند گفته, ميرزا اعتماد

ـان  كـريم  بـه , ميـرزا . بـود  مهم بسى, سيدضياء نمايندگان سوى از موضوع  و خ
ـان  كـه  دانسـت  مـى  شايد و نداشت اطمينان, محيى سردار برادرش  عامـل , آن
 .هستند انگليس

 :گويد مى دهخدايى
ـا , بود قائل احترام, جنگلى كوچك براى, محيى سردار كه اين با ـيچ , وى ام  ه

 .)نشست نمى, بود محيى سردار كه جايى در گاه
 رضاخان او و است محيى سردار شدة تربيت, رضاخان كه نظرند اين بر شمارى

ـانى  نقـش , خان كريم ميرزا, وى برادر. كرد آماده كودتا براى را  در مهمـى  پنه
 .نداشت اعتماد, رضاخان و سيدضياء به ميرزا, روى اين از. است داشته كودتا

 :نويسند مى ميرزا با ديدار از گزارش در ضياء سيد نمايندگان
ـان  عدم باعث, دهالعا فوق كه مسائلى از يكى( ـان  كوچـك  ميـرزا  اطمين  بـر , خ

, است كاملى ارتباط و مقام, است شده مشاراليه وحشت موجب و حاضره دولت
 از. است حائزاهميت جديد دولت عاليه مقامات در خان كريم ميرزا, او عقيدة به

ـتنباط  خان كوچك ميرزا بيانات از كه طورى به.باشد مى بيمناك, مسأله اين  اس
 فـوق  كـه  هسـت  و بوده خان كريم ميرزا و او مابين فى شخصى تىكدور,شد

 مى جنگل به راجع دولت كه اقداماتى: كند مى تصور ترسناك و هراسان العاده
 .است خان كريم ميرزا تصويب به بنا حتماً, نمايد

ـباب  كـه  شـد  ممكـن  اى انـدازه  تا, او استنادات و ايرادات كليه ي مقابل در  اس
ـا  تـوأم  چـون  كـه  خصـوص  ايـن  در مگـر , نماييم فراهم را او اقناع و اسكات  ب

 زير, وجه هيچ به, گردد مرتفع اشتباه اين, كرديم هرچه, بود او درونى احساسات
 .)نشد هم قبول به حاضر و نرفته بار

 بـراى  سيدضياء سوى از خود مأموريت دربارة, خود درخاطرات خان آقا دكتر
 :نويسد مى, كوچك ميرزا با مذاكره

 مرحوم رياست تحت, ميسيونى, الدين سيدضياء كابينة طرف از, چندى از سپ(
 زن بــرادران و افســر خــان حســين و شــعبانى آن اعضــاء كــه, معاضدالســلطنه
ـام  بـه , جنگـل  با مذاكره قصد به, بوديم نويسنده و معاضدالسلطنه  هاشـم  زاده ام

 .آمديم
ـان  كوچـك  مرحـوم  بـراى  خصوصـى  پيغام من وسيلة به, الدين سيدضياء  خ
ـام  خالصـه ي .بود فرستاده  انقـالب  نهضـت  بـدو  در, شـما  و مـن : كـه  آن پيغ

 مـن  و رفتيد را راه آن و داديد تشخيص طور آن شما. بوديم همكار, مشروطيت
 حاضر. هستيم راهى دو سر در حال. ام رفته را راه اين و داده تشخيص طور اين

ـئن  كه طور هر حاضرم, شما خاطر براى و كنيم همكارى هم با شويد  مـى  مطم
 .كنم عمل, شويد
ـا  نيـز  مـذاكراتى . شدم آشنا روسى ميليتر آتاشه باراكاچف, هاشم زاده امام در  ب

 .آمد عمل به بالشويكها
 موضـوع  ميرزا مرحوم وبا رفتيم كسما به, رودبار ازبيراهة, افسر خان وحسين من
ـا  نشدند حاضر وجه هيچ به, ايشان. گذاشتيم ميان به را پيغام ـياء  ب , الـدين  سيدض

 .دانست مى انگليس عامل و خائن را او. كنند همكارى
 آنچه, نيز خودتان وضعيت حفظ براى و كنيد كار او با چندى:گفتم ايشان به من
 .بخواهيد ايشان از, است اطمينان باعث كه
 .)كرد خواهم كربال را جا اين من! سيد با همكارى و من: گفت من به
 آمد ايران به, شوروى مختار وزير, روتشين, 1300 ارديبهشت 6 در, ديگر طرف از
 سخنرانى در و جست شركت احمدشاه تاجگذارى جشن در ارديبهشت 16در و

 همايونى حضرت اعلى خاطر( :گفت جنگل نهضت دربارة, مراسم اين در خود
 موقـع  در كـه  تعهـداتى  به نظر, دوستدار متبوعه دولت كه سازد مى مطمئن را

ـألة  تصفية تسريع در را الزمه اقدامات, صميميت نهايت با, نموده قرارداد انعقاد  مس
 .)نمود خواهد اتّخاذ, گيالن
 :گفت وى پاسخ در شاه احمد

ـات  و مساعى نتيجة در, گيالن آور اسف قضية دارم يقين(  چـه  هـر , شـما  اهتمام
 وارد تملّ دو دوستى روابط به سكته كه شد نخواهد طورى و يافته خاتمه زودتر
 .) آيد

 از براى, كامل هماهنگى با, شوروى و انگليس دولت, استبداديان كه شد روشن
 پـى  و تالش با و بودند كرده ريزى برنامه ميرزا كشتن و جنگل نهضت بردن بين

 و فروپاشاندند هم از را جنگل نهضت و كردند پياده را خود نقشة و برنامه, گيرى
ـهادت  بـه  و آمـد  گرفتار كوالك در كه اين تا, گرفتند تنگ ميرزا بر را عرصه  ش
  .رسيد

 
ـاى  در ميـرزا , ايـران  به شوروى سرخ ارتش ناخواستة ورود با  قـرار  شـديد  تنگن

ـتقالل  حفـظ  براى بود ناچار كه اى گونه به, گرفت  از جلـوگيرى  و كشـور  اس
ـارى , كـرد  مى ايجاب كشور مصالح كه جايى تا, آنها با, بيگانگان دخالتهاى  همك

 ديـدگاه  افقى هم و انديشى هم و شوروى رهبران خواهى آزادى ادعاى .كند
ـاهنگى  و آنان با مسائل از اى پاره در ميرزا ـارزه  در هم ـا  مب ـتعمار  ب ـيس  اس , انگل

ـاگر  و غـدار  نيروهاى حضور با. ساخت مى استوار را همكارى اين بنيادهاى  يغم
ـاى زوا تمام در خود اهريمنى قدرت گسترش و ايران در انگليس  و حاكميـت  ي
 ايـن  …و 1919 قـرارداد  عاقـد , الدوله وثوق بودن كار سر بر, اجتماع بخشهاى
ـيبهاى  از كاستن براى, ميرزا. بود توجيه خور در همكارى ـارى  ايـن  آس  و همك
 افتخارآميزى و مندانه عزّت قرارداد, سرخ ارتش احتمالى دخالت از جلوگيرى

 مرام از نبايستى كمونيستها و بالشويكها, لهجم از, كرد امضا ويژه قيدهاى و شرطها با
 ندارنـد  حق يا و. ورزند دخالت ايران داخلى امور در يا و كنند تبليغ كمونيستى
 .گيالن اجازةحكومت و هماهنگى با مگر, كنند ايران وارد را جديدى نيروهاى

ـته  و شـد  مى عمل, بالشويكها و سرخ ارتش با ميرزا نامه پيمان برابر اگر  و اكمونيس
ـا , گرديـد  مـى  استوار رشت در ميرزا جايگاه و ورزيدند نمى خيانت, بالشويكها  ب

ـتح , داشتند وى به مردم كه عشقى و عالقه ـتعمارگران  تارانـدن  و تهـران  ف  و اس
ـان . شـد نـى   و آسان بود كارى, مستبد گران تاراج ديهيم و تخت برچيدن  هم

 در, نمايانـد  را وى واالى اهجايگ خوبى به, ميرزا از رشت مردم استقبال كه گونه
, كمونيستها شكنى پيمان اما. شد مى تكرار گمان بى, آفرينى شكوه اين نيز تهران
ـتبداد  بـه  و رانـد  بيـرون  صـحنه  از را مردم از بسيارى كه كمونيستى تبليغات , اس
, بپردازنـد  پراكنـى  لجـن  بـه  جنگل نهضت عليه تا داد مجال استعمار و ارتجاع
 انـزواى  به را ميرزا…و آفرينيها تباهى, زشت حركتهاى, نقالبا امور در دخالت
ـان , شد سبب و كشاند جنگل  از پـس  يكـى , جنگـل  شـجاعان  و يـالن  و قهرمان
ـاى  پنجه اسير, جانكاه سكوتى و انزوا در يا و درآيند پاى از جفا تيغ به, ديگرى  ه
 .شوند مرگ
 كه بود مد تى دراز اىهدفه به رسيدن براى,  قرارداد به, كمونيستها پازدن پشت
ـتان  و شوروى كه شد ايران وارد حالى در, سرخ ارتش.داشتند نظر در  در انگلس

, رشـت  و انزلـى  از انگليس نيروهاى نشينى عقب. داشتند قرار گو و گفت آستانة
 پرده پشت در مسائلى و دقيق ريزى برنامه از حكايت, درگيرى گونه هيچ بدون
, شوروى با درگيرى بدون انگليس و نبود پنهان, سياسى برآگاهان اين كه داشت

 ايـن  از پس رويدادهاى كه يافت دست, يابد دست خواست مى كه هدفى به
 .كنند مى ثابت خوبى به را مطلب اين, مرحله
 تكاپو به, كرد احساس خود گوش بيخ در را كمونيست خطر وقتى,ايران دولت
 .بگشايد را شورويها با گو و گفت باب شد حاضر و افتاد

  نمى زيرا, داد نشان نرمش, شوروى حكومت و بالشويكها برابر در, هم انگلستان
ـيم  چـون , كنـد  نـرم  پنجه و دست, رويارو, جديد قدرت اين با خواست   آن ب

 روزى بـه  انگليس. رود در دستش از كار رشتة, چنين اين درگيريهاى در داشت
 و نيرنـگ  راه از و ديپلماسـى  و سياسى حركتهاى ساية در بتواند كه انديشيد مى
ـا  استوارو درآسيا را خود هاى پايگاه, شوروى, پرقدرت رقيب كردن رام  پابرج

  .شد هم چنين كه نگهدارد
  

  13در صفحه
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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ـتى  ضـد  شعارهاى بازار بايد, انگليس و ايران ترساندن براى, شوروى  و امپرياليس
 ازايـن . داشت مى گهن تر داغ هرچه را كمونيست از تبليغ بويژه, ضداستبدادى

 تبليغ كمونيست از ايران در كه بود بسته قرارداد كوچك ميرزا با كه اين با, روى
ـا  كـه  شده ياد هدف به رسيدن براى اما, نكند ـليم  بـه  و كـردن  نگـران  همان  تس

 خـود  سياستهاى و انگاشت ناديده را پيمان, باشد انگلستان و استبداديان واداشتن
 .كرد دنبال را

ـان  خودسـرانه , سـرخ  وارتش كمونيستها كه پنداشت مى اى دربرهه, ميرزا  پيم
 نظـرى , شوروى وسران, كنند مى عمل آن خالف و انگارند مى ناديده را انزلى
 در را شوروى سران تا, فرستاد مسكو به نمايندگانى, روى ازاين. دارند اين از غير

 و يسـت كمون حـزب  خودسـريهاى  و گـذرد  مى ايران داخل در آنچه جريان
ـين  بـه  هم اى نامه و بگذارند سرخ ارتش ـان  در را وى و نگاشـت  لن  امـور  جري

 .قرارداد
ـيه ) شـورائى ( سـويت  دولـت  اگـر  كـه  بود نظر اين بر, ميرزا ـا  روس  و ازجريانه

 جلوى و نشود كار به دست و بيابد آگاهى, گذرد مى ايران در كه رويدادهايى
ـتان  رديـف  در هـم  ىشـورو  دولـت , نگيرد را خود به وابسته سركشان  و انگلس

 .بود خواهد استبداديان
 :نويسد مى كودتا از پس خود بيانيه در وى

 نمايندگان و روسيه سويت وقت هيچ كه بسپاريد خود خاطرهاى به را نكته اين(
 سويت.نيستند راضى نفر چند اين و ابوكف هرزگيهاى و حركت به آنها درستكار
 قادر, اطّالع از بعد اگر. كرد خواهند وگيرىجل بالشبهه, بشوند مطلع اگر روسيه

 دولت, انگليسيها, كمونيستها: كه است اين ما تكليف وقت آن, نشدند جلوگيرى به
و ايرانيت حفظ و وطن حفظ نام به, كرده حساب رديف يك در را ايران مستبد 

ـيم  دفاع همه از اجتماعى حقوق محافظت ـين  و كن ـار  خـدا  كـه  داريـم  يق  و ي
 .)بود خواهد ما مددكار

 داخلـى  امـور  در بايد نمى شوروى, سرخ ارتش و بالشويكها با ميرزا قرارداد برابر
 ميرزا با كه پيمانى انگارى ناديده و شكنى پيمان با, شوروى اما. كند دخالت ايران
 مـى  بـر  موضوع اين از ميرزا و كند مى دخالت ايران داخلى امور در, بود بسته

 :نويسد مى و آشوبد
 جانب از, خطر, ليكن, ايم برداشته ايران آزادى براى را اول قدم كه معتقديم ما(

 جلوگيرى داخلى امور در خارجى مداخلة از اگر يعنى ;آورده روى ما به ديگر
ـاى  به زيرا ;رسيد نخواهيم مقصود به وقت هيچ كه است اين اش معنى نشود  ج

 خارجى دولت لةمداخ, داشت وجود كنون تا كه خارجى دولت يك مداخلة
 .)است شده شروع ديگرى
 جلـوگيرى  خواهان و كند مى اعتراض ايران امور در شوروى دخالت به, ميرزا

 در كـه  خواهد مى و گردد مى ايران در آذربايجان دولت دخالت از شوروى
 :شود موافقت زير مورد چهار هر

. اند داده نايرا آزاد ملّت به كه سويتى روسيه نمايندگان قول ساختن عملى. 1(
 طبـق  بـر  ايـران  داخلـى  امـور  در سويتى آذربايجان مداخالت منع همچنين
 .چيچرين رفيق يادداشت

 را اشتراكى فرقة عمليات, شوروى چنانچه. ايران جمهورى اختيارات شناختن. 2
 سياسى شرايط طبق بر كار برنامة در آيد مى الزم صورت آن در, كند مى تأييد
 .نمود نظر ديدتج شرق ممالك و ايران

3 .است شده مصادره سويتى آذربايجان در كه ايران اتباع دارايى و اموال رد. 
 نظـر  از اخير شخص وجود زيرا ;كاژانف رفيق مجدد اعزام و ابوكف احضار. 4

  .)است حائز را اهميت كمال, نظامى
 و گفـت , 1920, اوت 15 در. رونـد  مـى  مسكو به ميرزا نمايندة   دو, حال هر به 

ـاى , شـوروى  خارجة وزير به اى نامه در و كنند مى آغاز را خود گوهاى  نيازه
 .رسانند مى وى آگاهى به را نوبنياد جمهورى

 مى گوها و گفت و ديدارها با را خود وقت و مانند مى مسكو در ماه يك حدود
 نمايندگان همزمان زيرا ;كنند نمى دريافت روشنى پاسخ و نتيجه ولى, گذرانند
ـا  چـه  و شـوروى  مقامهاى با گو و گفت براى نيز ايران وابستة و مستبد دولت  بس
 .بردند مى سر به مسكو در, امتيازهايى دادن

ـتند  شركت, باكو در شرق ملل كنگرة در,بازگشت در ميرزا نمايندگان ـا  و جس  ب
ـاى  براى كه كردند راضى را شمارى, بسيار ديدارهاى و گوها و گفت  گرفتاريه

 .برخيزند تالش به, گيالن جمهورى
 به و آيد مى رشت به, عمواوغلى حيدرخان سپس. آيند مى رشت به هم كسانى
 .اختالفهاست برداشتن ميان از هدفش, ظاهر
ـان , هنگام همين در .كند مى استقبال, عمواوغلى حيدرخان از, ميرزا  اللّـه  احس
 مى اعالم بارهدو همكارى به را خود عالقة, ميرزا به اى نامه در, خالوقربان و خان
 .دارند
ـيارى  دانـد  مـى  خوبى به زيرا ;پذيرد مى را آنان پيشنهاد ميرزا ـاى  از بس  نيروه
 بالشـويك  از شناختى كه هستند عادى مردمان بلكه, نيستند بالشويك, آنان فرمانبر

 .اويند سياستهاى و خود فرماندة فرمان پيرو, ندارند كمونيست و
ـا , انقـالب  كميتة جديد ـ : عضـويت  ب , عمـواوغلى  حيـدرخان ,  كوچـك  رزامي
 .شود مى تشكيل محمدى  ميرزا و, خان اهللا احسان, خالوقربان

 عضـو  سرخوش نام, خان اهللا احسان جاى به, 1300 مرداد 23 اطّالعية   در ولى
 و گفت داد مى تشكيل بسيار هاى جلسه, كميتة جديد كه اين با .شد اعالم كميته

ـا  جدايى, اعضاء نىناهمگو خاطر به, فراوان وگوهاى ـا  و آرمانه ـادق , آرزوه  ص
ـا  و نشـد  بهـره  اى نتيجه …و بالشويكها به وابستگان نبودن ـامان  كاره . نيافـت  س

ـته  را شوروى كمك, عمواوغلى حيدرخان ـاده  و اجـرا  بـه  بس  عقايـد  شـدن  پي
ـان  بـه  را آن ميرزا و دانست مى ارضى اصالحات و كمونيستى  مـى  انقـالب  زي

ـاپى , مركز ملّيون از .زد مى باز سر, وى هاى گاهديد پذيرش از و دانست  بـه  پي
 راه اسـت  بهتر, دارد خاصى نظر عمواوغلى حيدرخان اگر: رسيد مى پيام ميرزا
 .كند جدا را خود

 خاصـى  نظـر  به اگر, عمواوغلى حيدرخان كه دانستند مى …و ملّيون, آگاهان
 ميـرزا  خون به خود دست آلودن گرچه, گذاشت خواهد اجرا به را آن, برسد
 آشـكار  را خـود  درونـى  نيـت , مشروطه واقعة   در كه ديدند همگان زيرا. باشد

 كارهاى, ستّارخان كه اين با, كرد سالح خلع را ستّارخان, خود رفيق و ساخت
 .داد مى انجام حيدرخان هاى ديدگاه اساس بر را خود

 اعضاى و كرد اىه دسته خودسريهاى و كمونيستها و بالشويكها نابهنجار حركتهاى
 رهايى فكر در, شدت به و بود كرده دلگير سخت را جنگليها از شمارى, كميساريا

ــا ايــن از ــان ايــن از شــمارى ريشــة كــه بودنــد آن بــر و بودنــد تنگن  و مزاحم
 :داشت اظهار آنان پاسخ در ميرزا كه كنند قطع را آزاردهندگان

 بـه , انـد  كرده همكارى من با سالها كه يارانى عده يك كشتن با توانم نمى من(
 دور خـود  از را فكـر  اين, هم شما و كنم موافقت, نااهلى يا, موقّتى غفلت جرم

 .)كنيد
ـتها  ناشايست حركتهاى از, جنگل ياران ناراحتيهاى و خشمها ديد ميرزا  و كمونيس

ـترند  مى دامن تر بيش, روز به روز, بالشويكها به وابستگان  از كـه  ايـن  بـراى , گس
ـنهاد , باشـد  كـرده  جلوگيرى ناگوار اىرويداده  يـك , ملّاسـرا  در كـه  داد پيش
 راه و شـود  تشـكيل  گردهمايى, جنگليها و كميساريا اعضاى بين, رشت فرسخى

  )  2( » .گردد بررسى همكارى هاى
  
   انقالب مرگ بوسة ، شوروي  گري نجي ميا◀
  
ـادي « بـه  شـوروي  روسيه تمايل: به روايت خسرو شاكري    يطشـرا  »كـردن  ع

 به ورودش ي ازلحظه روتشتاين، ، كشور وزيرمختارآن ازسوي ايران در سياسي
ـان  كوچـك  شرايط  ، بنابراين.  شد مي  دنبال ، جسورانه ورنه ، فعالنه تهران،  خ
  جنگليان با كه  داشت  آن بر را  روتشتاين  تهران  دولت با  سياسي  سازش براي

  را خـود   تمايـل «  وي كه  ستا حاكي  شوروي رسمي گزارش. كند مذاكره
  ديپلماسـي «  زيرا  ،»  داشت ابراز جنگليان و تهران  مقامات  بين گري ميانجي به

 در داخلي  جنگ درتشويق سعي انگليسيان كه بود رسيده نتيجه  اين به شوروي
ـتاين  كه نبود چيزي اين حال، اين  با»  .داشتند ايران شمال ـان  بـه  روتش  همتاي

 به«  :  كه گفت  انگليس  نظامي  ي وابسته به  وي. گفت  تهران رد خود انگليسي
 و كرد  صميمانه گفتگوي  وي با كه  است اين مستلزم خان كوچك آوردن راه

 كـه   ايـن  از  فارغ وايرانيان، ايران به اعمالش چگونه كه  ساخت روشن او براي
ـاه »  .رساند مي زيان ، كارباشد برسر  دولتي چه ـاني  كوت ـ  زم ـتاده   د،بع  اي فرس

ــتاين ازســوي ديگــري و تهــران ازجانـب    درجلســه اصرارداشــت كــه – روتش
ـا .  كنند مذاكره خان كوچك با بكوشند تا رفتند رشت به  -  باشد حضورداشته  ب

ـايش  به  خان رضا ، ساعدالّدوله با   مذاكرات ازسرگيري اين ـتور   نيروه  داد دس
 به مرداد  اواسط تا گفتگوها ، رو ازاين. سازند متوقّف  ثانوي  اطّالع تا را عمليات
ـان  شرايط با موافقت به دولت ميلي بي  دليل به سرانجام اما. كشيد  درازا  جنگلي

»   عقل برسر«   را خان كوچك بود اميدوار هنوز كه ، روتشتاين.  خورد شكست
 تا يا هفته، سه دوتا براي را عمليات كه خواست»  دلواپس« وزيرجنگ  از  ، آورد
 بـه  باشد، بوده  نيامده  عمل به سياسي مصالحة   ديگر براي تالش يك كه زماني
ـا  ، انگليس  سفارت گفتة   به.  اندازد تعويق ـان  رض ـتاين   ازدخالـت  خ  بـر  روتش
 در  الدولـه  ساعد و  احسان با كه  اي شيوه به  گيالن  مسئلة    حلّ براي و آشفت

   ) 3( .داد شانن تابي بي بود، كرده رفتار مازندران
 

 هفته دو  االجل ضرب شدن  سپري از پس«    : شاكري در ادامه آن مي نويسد 
 بود  نتوانسته تهران – وي گفتة   به  زيرا بود نداشته بر گامي هنوز روتشتاين ، اي
ـات   تعقـب  تحـت  روس ي ،تبعه)   Israelenko(ئيلنكو ايسرا  را، شـوروي  مقام

  واقعـي  انگيـزة   . بـود   بهانـه  يـك  ترديـد  بي يلنكوايسرائ ي قضيه. دهد  تحويل
 كوچك  آوردن»  عقل سر بر«  در  ديگري  تالش براي  الوقت دفع  روتشتاين

 كه داد  قول و خواند،»   عهد  نقض«  را  بهانه  آخرين اين  خان رضا.  بود  خان
. آغازكند ، محرّم سوگواري ايام پايان در و ، شهريور 22 از  پس  را خود  حملة  

 بـه  وهـم  تهـران    بـه  هم روتشتاين شوروي، نگاران  تاريخ گفتة   به حال، اين با
 بـه  اي نامـه )   مـرداد   27(  اوت  18در وي  زيـرا  بـود،   گفتـه  دروغ انگليستان
 وطـرح  كنـد  عمل ميانجي عنوان به كه بود كرده وپيشنهاد نوشته خان كوچك
 .بود كرده ارائه نيز را اي مصالحه

ـافع  بيشترين ، مذاكرات براي شده داده مهلت خان، رضا خرسندي نا رغم به   من
ـال  به وزيرجنگ براي را  آمـوزش  بـراي  ديگـري  فرصـت  زيـرا  داشـت،  دنب

 دراثرفشارروتشتاين انقالبي جبهة   زمان، گذشت با و. كرد فراهم وتجهيزافرادش
  .گذاشت  فرسايش  به رو  وافرادش براحسان

 
 انخ كوچك  جديد شرايط

 
ـان  ازكوچك اي شهريور نامه درماه روتشتاين   آن ودرپـي  كـرد،  دريافـت  خ

ـتيار   يك كه  ، را)   Kalantarov(كالنتروف خود نمايندة    مـورد   ارمنـي  دس
  ، درويش خان سعداله  همراه به  بود، تهران در  شوروي  نظامي ي وابسته اعتماد
 كه  روتشتاين.  داشت عزاما گيالن به ، تهران در خان كوچك سابق ي نماينده
»   تـوجهي  قابل  نفوذ«  و  بود، خان  كوچك با  نزديك  تماس در معلوم ازقرار

ـان  اما داد، انگليسيان به را  اقدام اين براوداشت،  وي كـه   بودنـد   بـدگمان  ايش
 شـدن  ازسـرگرفته  با. كند  استفاده وتهران خود  روابط بهبود براي خود ازنفوذ

ـانجي «  يك  ظاهراً كه  -  روتشتاين و انخ كوچك مذاكرات ـلح  مي ـين »   ص  ب
 دفـع  وي كـه  رسيدند نتيجه اين به بدگماني با انگليسيان - بود و جنگليان تهران
 حال، دراين. رسد فرا درگيالن برنج محصول برداشت فصل تا كرد مي الوقت
  هفتـه  دو  ظـرف  نشـود،   حاصـل  صلح كه درصورتي گرفت تصميم خان رضا

 .گيرد سر از را  نظامي  عمليات
ـا  ازگفتگـو  پـس  را روتشتاين با مذاكره براي تالش واپسين اين خان كوچك  ب
ـا  كـه،  آورد عمـل  به درگيالن، شوروي نيروهاي فرمانده گيكالو،  برگزارشـي  بن

 بخش اعتبارآزادي«  خطرانداختن به بدون را،»  گيالن ماجراي«  دستورداشت
ـاني  وضعيت«  توضيح الوضمنگيك. دهد فيصله درايران، شوروي»   بـراي »  جه

 اين از  پس.  انجامد  فاجعه  به  انقالب  بود  ممكن  كه هشدارداد خان، كوچك
ـتاين   نزد  پيامي با را  درويش  خان كوچك ، ديدار ـتاد،   روتش ـفانه  فرس  از  متأس
ـالة     طـرح   آنكـه   جـز  نيست، دست در  چنداني  اطالع  پيام  مفاد   را زيـر  مص
 : كرد مي  هادپيشن

  آيد  عمل به  بنيادي  اصالحات  ايران ملي  حيات هاي عرصه همة   در  بايد – 1
ـين   شـود،  برقرار  اساسي هاي  آزادي و داخلي  امنيت تا ـافع   حفـظ «  درع   من

 ») .؟( »خارجيان
  همـة    و لغـو  ، سازند مي  محدود را ملّي  حاكميت كه دادهايي قرار  همة    -  2

 .شوند گذاشته  اجرا به ايران آزادي و استقالل براي  ضروري  تتعهدا
ـان  دسـت  بـه  بايد گيالن  امنيت – 3 ـپرده   جنگلي ـاي   وهزينـه   س  در از آن  ه

 .شود  تأمين  محلّي  آمدهاي
ـا  بايـد  آن ژاندارمري رئيس  و ، ماليه امور مسئول ، گيالن والي  -  4  موافقـت  ب

 .شوند منصوب جنگليان
ـا  شهر  فرهنگي انكشاف و باشند آزاد  بايد سياسي  احزاب  -  5 ـتا  و ه ـاي  روس  ه

 .شود  تشويق  واليت
 .بنشينند  عقب  قزوين جبهة   به  بايد  دولتي نيروهاي  -  6
 .شوند بيشتر  شان كنوني  سطح از  نبايد  جنگليان نيروهاي  -  7

 

  خان كوچك تسليم براي  روتشتاين پيشنهاد◀
 
  جمله از  آن در كه  فرستاد خان كوچك براي  پيامي ماه ريورشه در  تشتاين رو 

 :بود آمده
  خارجي و داخلي  آزادي و  استقالل ازبراي و خواهم مي را ايران سعادت من
ـال  وضع كه دهم شرح شما  براي من  نيست  الزم... كوشم مي  مملكت اين  س

ـان   نام به كرد و  را زياد ها)  انگليس( نفوذ  چقدر  گذشته  بـه ...  زد لطمـه   نيكم
ـان  برايتان المللي، بين) جديد(  اوضاع واسطة   ـا   نيافـت   امك ـاي   تاكتيـك  ب  ه
ـا   تغييـرات  ومجبوربـه  مرعوب را  دولت خودتان  ازنفـوذ  را  مملكـت  كنيـد وي
  بلكـه  نيست، تقصيرشما اين  كه كنم مي تكرار. نماييد آزاد  ها)  انگليس( وحضور

 دراين ، شوروي دولت يعني  ، ما كه ازآنجا...  است  لليالم بين وضعيت  علّت به
 كـه   است اين  دانيم، مي مضر  بلكه و  فايده بي را انقالبي عمليات تنها نه ، موقع

ـاد  به بنا... ايم كرده اتّخاذ ديگري طريق داده و تغيير را سياستمان )  قـرارداد (  مف
 و  انقالبيـون   وجود از را يرانا دولت  مجبوريم ما)   1299 اسفند(  1921  فوريه

 و روس  قواي  كردن خارج به است اجبارما منحصر.  كنيم  راحت آنها  عمليات
  ايم نشده  مكلّف  ما ، داد قرار همان  برطبق ديگر،  طرف از ، گيالن از آذربايجان

 ...كنيم  حمايت ايران  انقالبي قواي از  دولت  مقابل در كه
ـيني  عقب خان  كوچك داشت تظاران كه  گفت روتشتاين  ـايش  و  نش  را  نيروه

ـلّماً . سازد »هماهنگ«  شوروي جديد سياست با  را خود و كند سالح  خلع  ، مس
ـتانه  ملـت  ي وظيفه يك«  شوروي  ي روسيه به  تجاري راه گشايش «   و »دوس
 ارضـ  ، قـوام   كابينة    قواي كل فرماندة   داد هشدار  وي.  بود»   دوستانه وطن
 روتشتاين(  وي اما. دهد  پايان زور راه از را  گيالن مسئلة   تا  داشت  قصد ، خان

ـالمت  را مشـكل  اين كه واميدواربود كرده جلوگيري آن از  تاكنون)   بطورمس
ـتي  خان كوچك كه كرد تكرار وزيرمختارشوروي. كند آميزحل ـا  بايس  يـك  ب
 با درگيالن ودولتي كرد مي  نشيني عقب گيالن هاي  جنگل به  حداقلّي نيروي
 حفـظ  وظيفة  . گزيد برمي) شوروي وسفارت مركزي دولت( جانبه سه مشورت

 .شد مي  گذاشته ژاندارمري كوچك نيروي يك برعهدة   وقانون نظم
 ايـن ) يافت انعكاس ايران ستاره ي درروزنامه كه(  ازرويدادها شوروي روايت 

 وزيرمختارشوروي ازسوي كالنترف،) راواخرشهريو( سپتامبر ماه دراواسط كه بود
 هـردو  كـه (  ودرويـش  اي افجه سيد  آقا با  همراه ايران، دولت ي توصيه به و

 رهبرجنگليان نزد پيام اين با)  كردند مي  نمايندگي را  تهران دولت زمان درآن
ـتن  اما دارد، قدرداني  جاي وي انقالبي ومبارزات اعمال: رفتند  و ايـران  راه بس

 تا كردند استدعا خان كوچك از ايشان. نيست تحمل قابل ديگر شوروي روسية  
ـاطر  ازآغازدغدغة   كه مستقل، ايران يك سود به وضع اين به  فـراهم  را وي خ

 سياسـت  بـه  فقط گيالن مسئلة   وفصل درحلّ شكست اما. دهد پايان بود، آوده
 اگرچه. بود ايران تجزية   درصدد پيوسته كه كرد، خواهد خدمت انگليس هاي
ـا  باشـد،  بوده قبول قابل ان خان كوچك شرايط بود ممكن ـاين  ام  نمـي  روتش
 داشته  مركزي ازدولت مستقل قدرتي كه دهد اجازه خان كوچك به توانست

 . باشد
. بپـذيرد  را روتشتاين پيشنهاد كه خواستند بارازرهبرجنگليان آخرين براي ايشان 

ـ  و داد مـي  كاهش را نيروهايش وي اگر ـيني  عقـب  جنگـل  هب  كـرد،  مـي  نش
 عقـب  جنگـل  وبـه  پرهيزيـد،  مي وكمرگات داري درامورخزانه اگرازدخالت

 وبـه  پرهيزيـد،  مي وكمركات داري درامورخزانه اگرازدخالت كرد، مي نشيني
 مخالفت تهران منصوب والي واگربا كرد، مي قناعت تهران تخصيصي بودجه ي 

 كه داد وعده چنين هم روتشتاين. رفتند مي بيرون نبرد ازجبهة قزّاقان كرد، نمي
 ازجانـب  شرايط پذيرش عدم  درصورت. شوند  بخشوده دولت مخالفان همة  

. بـود  نخواهـد  ايران دولت  اقدامات مسئول وزيرمختارشوروي خان كوچك
  تأكيـد  و داد قـرار  خطاب را  خان  كوچك»   انقالبي وجدان«  وي ، سرانجام

 آزادي براي اقدام  ترين مهم«   انقالبي وروسية   رانااي بين راه گشودن كه كرد
 عنـوان  به خان كوچك  ميرزا رو،  ازاين» .بود خواهد ايران اقتصادي و سياسي
 بود شده او از كه  را هايي خواست در و  دنبال را هدف اين بايستي انقالبي يك

 .كرد مي اجابت
 

 خان كوچك ازسوي روتشتاين شرايط ي محتاطانه پذيرش◀
       

«  انقالب راه كه گفت ها شوروي پيشنهاد ترين جدي به درپاسخ خان كوچك
 دولت خوب آگاهي به توجه با اما،. بود ايران مشكالت حل راه»  ترين  مطمئن
 مـي  آنان»  وآزاديخواهي صداقت« به كه واعتمادي جهاني اوضاع از شوروي

 نشيند، عقب  جنگل به بپذيرد، را روتشتاين پيشنهاد كه بود آماده وي داشت، شد
 بـه  ، شـوروي  روسية   چگونه كه نشيند تماشا به  بعد به وازآن كند، اختيار سكوت
ـات  به  نسبت  خود »كتبي  تعهد«  به ،»احرارعالم پناهگاه« عنوان ـادي  حي  اقتص
  اش نماينده طريق از خان  كوچك با روتشتاين مذاكرات. كرد مي عمل ايران

 . يافت  ادامه)  مهر  اوايل تا  شهريور  اوايل(  سپتامبر ماه سراسر در ، كالنتروف
 بـراي  كـه  كالنتروف، براي نه مهلكي، بيماري بيماربود، ظاهراً كالنتروف چون  

ـتاين  پيام ديگري اگرشخص كه است ترد يد  جاي جنگل، جنبش  نـزد  را روتش
  ديگر  يكبار  مهمي رويداد ، عالوه به  كرد؛ مي فرق نتيجه بود برده خان كوچك
  )  4(  .داد تغيير را امور  جريان

 
 ايران دوستي داد و نيزقرار انگلستان با شوروي بازرگاني شاهپور رواساني قرارداد

ـاخان  ) سيد ضيا ء(   1299انگليسي    اسفند سوم ازكودتاي شوروي  پس و و رض
: نويسـد در همكاري آنها در سركوب جنبش جنگل  نقش اساسي داشت  و مـي  

ـال   ،  1299تالش  طبقة  حاكم  براي سركوبي  نهضت  جنگل  در همة ماهها  س
كه  به فرماندهي رضا خان و  1299سخت  ادامه داشت ، با كودتاي سوم  اسفند  

ـلطة      با پشتيباني وخواست دولت انگلستان  انجام شد، ايران يكسره زيـر نفـوذ وس
يا باقي ماندن  1919به اجراي قرارداد انگلستان قرار گرفت وديگر نيازوضرورتي 

ــتان  مــي توانســت  در  ــتان در ايــران وجــود نداشــت  و انگلس ــاي انگلس نيروه
 وخواسـت  كند برداري بهره امتياز ازاين گفتگوهاي بازرگاني كراسين درلند ن

  خـروج  بـه  ايـران  از سـرخ  ارتـش  خروج كردن مشروط يعني  شوروي دولت
 از پـس  .بپـذيرد  خاطرواطمينان آسودگي با را راناي شمال از انگلستان نيروهاي
   و كوچك جنگل،ميرزا نهضت بردن ميان از براي تالش اسفند سوم كودتاي

  
  14در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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 از پـس  انگلستان خواست به كه طباطبائي الدين ضياء سيد. يافت شدت يارانش
ـا   تطميـع  با كوشيد بود شده ايران الوزراء رئيس رضاخان كودتاي  ميـرزا  زور ي
 ميـرزا  تـرور  توطئـة    نيفتاد،بـه  مؤثّر تطميع چون و بردارد راه سر از را كوچك
 گـرفتن  از پـس  كه كسمايي احمد حاجي خيانت، اين اجراي براي.زد دست
ـلّح  تن 60 و اسلحه و پول با برد مي سر به تهران در الدوله وثوق از تأمين  بـه  مس
ـتگيروخلع  را يارانش و كوچك ميرزا تا شد فرستاده  گيالن  كنـد،اما   سـالح  دس
ـام  در گرديـد و   منتقـل  رشـت  به و دستگير شهسوار در احمد حاجي  دادن انج

 وجـود  با.كند ديدار خان اللّه احسان با رشت در توانست ماند؛اما ناكام مأموريت
  ميان گفتگوها،آنچه و ديدار اين موضوع دربارة   خان اللّه احسان از ميرزا پرسش

 .نشد بود،فاش گذشته تن دو اين
 
ـان   نظامي ميرزا،حمالت ترور از كودتا دولت شدن نااميد با  فرمانـدهي  بـه  قزّاق

 حاكم طبقة   و انگلستان دولت سياست  اجراي در بود گرفته تصميم كه رضاخان
ـيالن  به ورود از پس حيدرخان .يافت ادامه شدت با كند  يكسره را كارجنگل   گ
ـتي  در و دهـد  تشـكيل  نهضـت  سران با احديو جبهة   ديگر بار كوشيد  در نشس

ـاريخ  بـه  اي اعالميـه  در .شدند برگزيده انقالب كميتة  فومن،اعضاي  تيـر  اول ت
 ميرزا:شدند معرّفي چنين كميته اعضاي)1921 ژوئن 22- 1339 شوال 25(1300

ـالو  عمـو  خان، حيـدرخان  كوچك ـان، ميـرزا   اغلي،خ ـان   قرب  محمـدي، احس
ـان   كوچـك  ميرزا يافت انتشار مرداد 23 در كه اي اعالميه در اما183.خان اللّه  خ

 كميسر  قربان خارجه،خالو كميسر اغلي عمو ماليه،حيدر كميسر و سركميسر بعنوان
 و بودند شده معرّفي قضائي كميسر  سرخوش و داخله كميسر جنگ،ميرمحمدي

 .نبود ميان در  خان اللّه  احسان از ذكري
ـنعتگران، پيشـه    بودن انتشاريافته،انقالبي حيدرخان يتزها نام به درآنچه وران  ص

 كوچك پرولتر،كسبة ميليوني چند رعيت زمين، بي ورشكسته، كارگران، دهقانان
  انقالب كه گمان اين است شده گفته و قرارگرفته تأييد مورد  ايران در متوسط و

 نادرست چرا و چون بي برود، كمونيستي پرچم ابتدازير همان از تواند مي ايران
 آن هدف و داشته ملّي بخش رهايي نهضت  رنگ بايد نخست مرحلة در و است

. باشـد  ايـران  اقتصادي و سياسي كامل استقالل تثبيت و اسارت از خلق رهاندن
 اي طبقـه  يگانـه  بعنوان تجاري، بورژوازي خرده انقالبي نقش بر نظريات اين در
 برنامـة  فشـرده ي  در.بـود  شـده  تأكيد ددار را انقالب سياسي رهبري توان كه

ـار  1921 مارس - ژانويه در  كه ايران كمونيست حزب ـاري   انتش ـا  يافـت، همك  ب
 پـس  .بود  شده پذيرفته خان كوچك مانند ملّي بخش رهايي هاي نهضت  سران

 در ايران،ميـرزا  كمونيسـت   حـزب  برنامة فشرده ي و حيدرخان ازانشتارتزهاي
 يافتـه  انتشار 1299 بهمن 6 در كه كميته آن  نظريات نچو كه كرد اعالم اي نامه
ـاري  حاضـربه  جنگـل  دارد،سـران  همخـواني  نهضت  انقالبيون نظريات با   همك

ــراي  جنگــل ســران ســوي از شــده مطــرح شــرايط جملــه از .هســتندك  ب
 امـور  در شـوروي  مداخلـة  لهذا خارجي،و مداخلة بودن قبول غيرقابل«توافق
ـا .بـود  »گيالن  نقالبا امور در ايران داخلي ـاه  6(توافـق  ايـن  ب  1921،29 مـه  م

ـاخت  پديدة يك حالت از گيالن در انقالبي جنبش)1300  فروردين  دولـت   س
ـا  حيدرخان روابط  چگونگي درباره ي گيلك .شد مي خارج شوروي ـاي  ب  اعض
ـا  كمونيسـت  اينكـه  با حيدرخان«: نويسد مي ايران كمونيست حزب  ايـن  بود،ب
  زحمت اسباب دائما و نداشت آسودگي خود مسلك هم يرفقا  دست از وصف
ـا  كردند مي فراهم را وي ـاي  روس عـده  آن مخصوص ـتراكي  ه  رشـت  در  اش

 .كردند مي تفتيش مخفيانه را او كارهاي و ها نامه وتمام بوده اوغلي عمو مواظب
 خواهنـد  مي عصر طرف رسيد خبر مشاراليه  به بود رشت در كه موقعي روز يك
ـاق  بـه  فرسا طاقت زحماتي با روز آن .نمايند تگيردس را او ـاي  چنـد  اتّف  نفرازرفق

ـا  بلشـويك  پست  نزديك مخصوصاً و كرده فرار رشت از خود جنگلي  در كـه  ه
 به و نكرده اصابت تيرها ولي شد شليك وي  سمت به تير چند داشتند شهر بيرون

  واسـماعيل  ».يـد گرد جنگـل  در گرفتن پناه  و فرارازشهر به  موفّق بود هرطريق
ـان  خالو طرفداران حتّي«:دهد مي گزارش جنگلي ـان  و قرب ـان   اللّـه  احس  و خ
 را اغلـي  عمـو  خود متّحد هاي كمونيست  دست به گرفتند تصميم محيي سردار

ـيه مطّلـع   سوء اين از جنگلي مرحوم همراهان اگر و ترورنمايند  در و نشـده  قض
 او ورفقاي عمواوغلي بودند نشده گلجن به رشت از اوغلي عمو انتقال و نقل مقام

 ».شدند مي  كشته ديگر عداي و اف شيخ بدست
 

 روز 16،)1299 اسفند 9( 1921 مارس 9 در انگلستان با شوروي بازرگاني قرارداد
ـيد  امضا رضاخان،به اسفند سوم ازكودتاي پس ـيش  .رس ـامبر  31 آن، در از پ  دس

ـام  لويد جرج به انگلستان با گفتگوها درباره ي چچرين )1299 دي 10( 1920  پي
ـند  ها،گذشته گذشته بگذاريم«:بود داده ـلح  راه در جديـدي   فصـل  و باش  و ص

 پس روز 7،)1299 اسفند 10(1921 فورية 26 در ».بگشاييم دنيا تمام براي تجارت
ـا .بـود   رسيده امضا شوروي، به و ايران دوستي داد نيزقرار رضاخان  كودتاي از  ب

 كمونيسـت  حـزب   رهبـري  و شـوروي  دولـت  رسمي استسي قرارداد دو اين
ـتان  دولت سياست با شراكت و همكاري پاية بر)بلشويكي(روسيه  دولـت  و انگلس
 و جنگـل  نهضـت  برداشتن ميان از همكاري اين مهم هدف و گرفت قرار ايران

ـاق  كشـور  هرسـه  مورد در اين كه بود كوچك ميرزا شخص ـتند  نظـر   اتفّ  .داش
ـاني  قـرارداد  از بخشـي   تـوان  مـي  را شـوروي  و نايـرا  دوستي قرارداد  بازرگ

  طّـي  الدولـه  وثوق كابينة خارجة وزير )فيروز(الدوله  نصرت«. دانست وشوروي
 از روسيه با متفّق  دول اگر كه كرد عقيده اظهار رويتر نمايندة با مصاحبه و مالقات

 تصفيه قهريه قوة دخالت بدون خود  خودي به ايران اوضاع درآيند مسالمت در
ـيس  مختار وزير نورمن«1921 ژانويه 6 در ».شد خواهد  لـرد  بـه  تهـران  در انگل
 اطمينان مسكو در ايران مختار وزير الممالك مشاور به كه بود داده اطّالع كرزن
 سوسياليستي شوروي حكومت با ايران دولت چنانچه كه است شده داده خاطر
 ».شد خواهد منحل گيالن كمونيست جمهوري نمايد امضاء دوستانه پيمان يك

 بـود  اندازه آن تا انگلستان  دولت به ايران مركزي دولت و حاكم طبقة وابستگي
ـيع  امـالك  و بود گيالني كه ايران وزير نخست) اكبر اللّه فتح(سپهدار«كه  و وس

ـا  ايـران  مـذاكرات  بود مايل بود داده دست از جنگل قيام اثر بر را پرسودش  ب
» .گيـرد  صـورت  آنها پشتيباني و كمك با الاقل يا و ها انگليسي طريق از شوروي

ـين  مـذاكرات  پيشـرفت  با اينكه از پس ـاور  و لنـدن  در  كراس  در الممالـك  مش
ـين  بر«شد  مي امضاء آمادة شوروي و ايران دوستي مسكو،قرارداد  سياسـي  مطلّع

 ندهنـد  ار شـوروي  و ايران قرارداد امضاي اجازة ها انگليسي تا  كه نبود پوشيده
 ».شد نخواهد پيشقد م قضيه اين در)اكبر اللّه فتح(وزير نخست

 كنندگان قيام كه الدوله مشير كابينة درزمان ميرزا شهادت و جنگل قيام سركوب
 در ايـران  در شـوروي  سفير رتشتين .داد رخ خواند مي »متجاسر«جنگل نهضت
 در و شـد  تهران وارد) 1339 شعبان 1921،17 آوريل 26(1300 ارديبهشت  ششم
 ايراد شاه احمد برابر در )1921 مه 1330،6  شعبان 27(ارديبهشت 26 در كه نطقي

ـفيه  شـوروي  دولـت  اقدامات با گيالن مسئلة كه داد قول  ايران شاه به كرد   تص
 .شد خواهد
 ونهضـت  انقالب يافتن  ادامه شوروي، مخالف دولت سياست درراستاي رتشتين

 از او به تبريك خان،ضمن اللّه  احسان به اي نامه در ينچچر .بود ايران شمال در
 جنگلـي   كوچـك  ميـرزا  تهـران،از  تصـرّف  بـراي  تالش از پوشي  چشم  جهت
 .كند مي ياد»ماجراجو«بعنوان

ـاب  در حيـدرخان  و ميـرزا  توافق نامة مواد به توجه با  مداخلـة  از جلـوگيري   ب
 شورايي جمهوري تشكيل و ايران انقالب و ايران داخلي امور در بيگانه نيروهاي

  كه دانسته مي خود وظيفة دولت اين اينكه و 1300 مرداد 23  تاريخ در گيالن در
 ساقط و تهران به  حمله براي پايگاهي گيالن از و دهد سازمان را انقالبي نيروهاي
ـان  دو وجـود  از توان بسازد، مي كودتا دولت كردن ـاعي  و سياسـي  جري  اجتم
ـا  شوروي دولت روابط زمينة در يكديگر با متضاد و مخالف ـتان  ب  دولـت  و انگلس
ـاي  و باكو مقيم ايراني كارگران ميان در و جنگل نهضت در ايران مركزي   اعض
ـان : گفـت  سخن ايران و آذربايجان شوروي كمونيست حزب ـا  موافق  قراداده
ـيه،دولت  كمونيسـت   حـزب  و شوروي دولت از بودند عبارت ـتان  روس  و انگلس
 از ورهبرانـي  )كوچـك  ميـرزا (جنگل سران را مخالفان ايران؛و كزيمر دولت
ـياري  و اوغلـي  عمو حيدرخان مانند ايران كمونيست  حزب  و عالقمنـدان  از بس

ـا  همكاري به شوروي  دولت عالقة.دادند مي تشكيل دو اين طرفداران  دولـت  ب
ـاني  1300 ارديبهشت به مربوط رويداد در  كه بود اي اندازه به ايران مركزي  زم

  الدولـه  ساعد اغواي به و انقالب كميتة موافقت و آگاهي بي خان  اللّه احسان كه
 دريافـت  از پـس  رتشتين كرد، حمله تهران به مسلّح نيروي با تنكابني سپهدار پسر
ـاني  تهـران،  بـه  نيـرو  اين شدن نزديك خبر  نـزد  تعجيـل  بـه  و محرمانـه  را كس

ـتور  آنها به و فرستاد خان  اللّه احسان  نيروهاي روسي فرماندهان  هرچـه  داد دس
 علـل  از  الدولـه  ساعد  خيانت امردركنار اين .بكشند كنار معركه از را خود زودتر
 ارتش نيروهاي خروج.شد دولتي قزاقان از خان  اللّه احسان اردوي شكست مهم

ـاز )1300 مـرداد  5(1921 ژوييـةّ  27 در ازگيالن شوروي ـپتامبر  در و شـد  آغ  س
ـارگران  ازاينكـه   يافتن آگاهي از پس لنين .يافت پايان )1300 هريورش(1921  ك
 اعتـراض  ايـران  مركـزي  دولت با  سازش بر مبني شوروي دولت سياست باكو
ـيالن   انقالب به كمك قصد و كنند مي  تيـر  25(1921 ژوييـة  16 دارنـد،در  را گ

ـان  كمونيست حزب رهبران خواست چچرين از)1300  رعايـت   بـه  را آذربايج
 .كند ملزم حزب مركزي كميتة تصميمات
 حـزب  مركـزي  دفتركميتـة  )1200 مـرداد  سـوم (1921 ژوئية 25 در همچنين
 دستور قفقاز در)بلشويكي(روسيه حزب كمونيست به )بلشويكي(روسيه  كمونيست

ـازة  و اجرا بايد )ايران با( قرارداد كه داد ـين  .شـود  داده نبايـد  آن نقـض  اج   لن
ـتان  و ايـران  با قراردادها اجراي چگونگي ربارةد رتشتين هاي استدالل  را انگلس

 علّـت  بـه  كـه  حيدرخان از پشتيباني در باكو در ايراني كارگران  .كرد مي تأييد
  طرفـداران  و محبوبيت مشروطه زمان از قفقاز مقيم ايرانيان  ميان در فعاليت سالها

ـال  ايـران  مركزي دولت و شوروي قرارداد داشت، با فراوان ـا  و  فمخ  تـداوم  ب
ـهريور  19(1921 دسامبر 20 در چچرين .بودند موافق جنگل نهضت و انقالب  ش
ـين  بـه  اي نامه در )1300 ـأت  صـدر   اف حس  حـزب  مركـزي  كميتـة  رئيسـة  هي

ـات  درباكو ناشناخته عناصر از بعضي«اينكه آذربايجان،از  كمونيست  هنوزازاغتشاش
ـندي  ابـراز  »كننـد  مـي  حمايـت  ايران شمال  عناصـر  ايـن  البتّـه .دكـر  ناخرس

 نبودند عدالت حزب اعضاي از اي پاره و ايراني كارگران جز كساني(!!)ناشناخته
 جنگـل  نضهت و گيالن انقالب هم چچرين درنامة »گيالن اغتشاشات«از مراد و

 بـه  ايران مركزي دولت كه است  بديهي«:بود نوشته نامه همان در چچرين .بود
 تـر  ابلـه   خان اللّه احسان و ابله كوچك ميرزا با حاضر  حال در كه نيروهايي تمام

 22(1338  شـوال  هفتم آن، در از پيش ماه چند ».دارد احتياج باشند مي  مشغول
 بـود  داده اطّـالع  ايـران  وزيـر  نخسـت   بـه  تلگرامـي  در چچرين)1920 ژوئن
» .نيسـت  مربوط ما به وجه هيچ به مركزي حكومت  برعليه ايران ملّي نهضت«كه
 بـر  مبني كرد دريافت  ازچچرين خبري لنين )1300 مهر 7(1921 سپتامبر 29 در

 شوروي و ايران روابط خود هاي اعالميه و كارها با توانند مي باكو كارگران اينكه
ـين،اين  دعـوت   بـه  .كنند مختل را  مهـر  11(1921 اكتبـر  سـوم  در موضـوع  لن

 قـرار  بحـث  وردم روسيه  كمونيست حزب مركزي كميتة سياسي دفتر در)1300
ـاكو  كارگران  اينكه از بايد«شد گرفته تصميم و گرفت ـانع  ب  سياسـت  اجـراي  م
 ».كرد جلوگيري شوند مي  ايران در شوروي دولت

    
ـيه  كلّي مركزي اجرائية هيأت عضو به شوروي تصميم،دولت اين پي در  و روس

ـان  كمونيست حزب رهبر ـتورواختيار  )كيـروف .م.س(  آذربايج ـا  كـه  داد دس  ب
ـلّحانه  هاي جنگ در هيچوجه به كه كند تالش  ودقّت تگيريسخ   شـمال  در مس

 شـوروي  دولـت  شـود،  تضـمين  كنتـرل  ايـن  اينكـه  براي.نشود دخالتي ايران
ـاكو  به انقالبي جنگي  شوراهاي از نظامي مخصوص كميسيون ـتاد  ب  در كـه  فرس

ـ  از پـس  نيـز  تهران در شوروي سفير رتشتين .باشد  كيروف.م.سي اختيار   تشكس
ـان،در  اللّه احسان ـليم  بـه  كوچـك  ميـرزا  ترغيـب  بـراي  اي نامـه  خ  شـدن   تس
ـا  شما روابط در ترتيبي كه كنم مي و كرده سعي من...«:نوشت  ايـران  دولـت  ب
 انقالبي عمليات تنها نه موقع اين در  شوروي دولت يعني ما كه آنجايي از...بدهم

 طريـق  و داده تغييـر  را تمانسياسـ  فرم كه اينست دانيم مي مضر بلكه فايده بي را
 مجبوريم قرارداد،ما مواد روي از كه هستيد ملتفت شما و ايم كرده اتّخاذ  ديگري
ـا  من اولي مالقات در....كنيم  راحت آنها عمليات و انقالبيون وجود از را دولت  ب
 آگاه شمال در انقالبي عمليات ادامة ضرر بر مبني  نظرياتم را او درويش اللّه سعد
ـازد  مطّلع نظريات اين از را شما كه كردم  خواهش و ـا  س   مجـري  آنـرا  عمـالً  ت

ـأمين  صدور و بيگانه قواي خروج از پس كه كردم مي گمان من....داريد  نامـه  ت
ـا  و شده خلع يا من، شما بوسيلة شما براي ـان  اي نقطـه   بـه  ي ـيد  را خوت  كناربكش

 شـما  ولـي  بطلبد خود بياري ار شما ايران ملّت شايد  كه شويد مي ومنتظرموقعي
 دولـت  بـه   مبسوطي شرح عمليات وترك كناركشيدن براي از و نكرديد اينطور
 پيشنهادم....است مخالف من نظر با اپوزيسيون اين....كرديد پيشنهاد من به و ايران
 جنگـل  به را خود قواي شما و قزوين بطرف بنشينند  عقب ها قزاق:زيراست بقرار
ـيش  مجـدداً  ها قزّاق كه ميدهم اطمينان بشما .ببريد  عقب ـين . نياينـد  پ  از همچن
ـا  نظر توافق با رشت  حكومت.داد خواهم اطمينان دولت به شما طرف  هرسـه  م

 بشـما  دولت طرف از كه شد خواهد ملتفت  رشت در من قنسول و بود خواهد
 .نشود تجاوزاتي

 
 شـد  خواهـد   داده ژانـدارم  جزئـي  قـوة  يـك  امنيت حفظ براي از بحكومت
ـا  دولـت  بـراي  آنها طرف از كه باشد معين عدد يك بايد شما قواي همچنين  ي
ـيكن  نباشد متصور خطري حكومت ـافي  شـما  محافظـت  بـراي  عـده  آن ول  ك

  كمكـي  خارج از نبايد حكومت براي از نه و شما ازبراي نه  كه است معلوم.باشد

 خود مخارج  آن با توانيدب كه شود داده مبلغي يك وعده ي شما به باالخره.برسد
ـام  از مبلـغ  ايـن  و بشويد دار عهده را خود قواي و ـاالت   تم  سرشـكن  بطـور  اي

 آن بـه  را ها ماليات از قسمت يك كه  اين از بود خواهد عبارت يا و آوري جمع
 ».دهيد مي اختصاص

ـقّت  در يارانم و من...«:نوشت رتشتين به خود پاسخ در كوچك ميرزا ـاي  مش  ه
 از ايـران  حفـظ  جز نداريم و نداشته  مقصودي هيچ ساله چندين ه يالطّاق فوق

ـارجي  تعرّضات ـار  و خ ـائنين  فش ـأمين  خ ـتمديدة  رنجبـران  آزادي داخلي،ت  س
 سـكوت  در را جمعيـت  ايـن  صـالح ...شـما ...ملّـي  حكومت استقالل و مملكت

ـاين  ميشوم عقيده هم شما خواهي آزادي و صداقت باطمينان بيند، من مي  كـه  ب
ـاليزم  نفـوذ  و ميكند دار جريحه را اقتصادي و سياسي استقالل انقالب ادامة  امپري

ـاك  تمامـت  در را الطّوايفي ملوك فكر و نمايد مي تقويت را انگليس ايـران   خ
 روسيه ساويت حكومت باميد و بشمرم گوارا را سكوت....ناچارم....بخشد مي قوت
 بمانم منتظر و تشويق آرامش و بصبر را خود  جمعيت است عالم احرار پناهگاه كه
ـلي  تـودة  منافع پايه چه تا  دولت سياست كه  و گرفـت  خواهـد  نظـر  در را اص

  حكومـت  كـه  بـود  خـواهم  مترصد بعالوه.كرد خواهد دفاع ايران  ازاستقالل
ـاعدت  ايـران   ملّـت  به چقدر اش آزاديخواهانه  افكار درزمينة روسيه سويت  مس
 خواهد تأثيري چه مملكت اقتصادي  حيات در شما كتبي تعهدات و كرد خواهد
 مركـز  وتقويـت  اصـالح  و مملكـت  استقالل حفظ يارانم و من مقصود....داشت
ـين  اسـت  الطّـوايفي  ملوك مقدمة كه را گيالن تجزيه ي. است ـعف  همچن   ض
 »....دانم مي و دانسته صريح خيانت را كشور
ـا  گفتگـو  و ديـدار  از پس ميرزا نمايندگان از يكي كه گزارشي در ـتين  ب  در رتش

ـار  وزير  رتشتين «:است آمده كرده تنظيم تهران ـات  را مخت  اول در.كـردم  مالق
 و بـود  ديپلماسي تزوير و دورنگي روي از همه بود گفته و نوشته آنچه شد معلوم
ـيالن  پرستان وطن محو به را خود دولت خصوصي منافع فقط  در كـه  شـما  و گ
 حمايت و پرستي  نوع و برادري  صحبت .دهدا تشخيص ايد شده واقع آنها رأس

ـيه  بسفارت اف كالنتر باتفّاق...بس و بود  دروغي مواعيد احرار، همه از   رفتـه  روس
ـاليف  در ومذاكره گيالن قضاياي انجام جهت گفتم نموده مالقات را رتشتين  تك
 را مساعدت در اصرار و مصلحانه  حرارتهاي رتشتين .آمديم شما پيشنهادات دولت

 شـما  بـه  سطري ابداً آنكه مثل گذاشت را مغالطه  بناي جواب در كرده راموشف
  ايـران  بـدولت  كـرد  تكليف بنده به فقط و نفرستاده جنگل به را  كسي يا ننوشت
 و پيغامات هرقدر برويد روسيه به داريد انديشه اگر شويد تسليم شرط هيچ بدون

 شد واضح باالخره گذرانيد طفره  به را همه نكرد فايده دادم تذّكر را او مكاتبات
  اجـراي  بـراي  و كـردن  روانه بروسيه را آنها يا و ها جنگلي محو يا مقصودش كه

 ».است داشتن دست در بهانه خود سياست
 
 داد، و رخ شوروي روسية و انگلستان، ايران هاي دولت روابط در آنچه به توجه با
ـلطه  ادامـة  براي انگلستان ايه نقشه و 1299 اسفند سوم كودتاي به توجه با  بـر  س

  ازجريانهاي شوروي روسية دولت نگراني و )رضاخان رساندن  قدرت به با(ايران 
ـازمانهاي  و قفقاز در مخالف سياسي ـيه  كمونيسـت  حـزب  س ـان،   و  روس آذربايج

 و جنگل نهضت براندازي و  سركوبي در دولت هرسه كه گفت يقين به توان مي
ـاري  و توافـق  )حيدرخان و ميرزا(گيالن   انقالب نرهبرا برداشتن ميان از  همك

ـامي  حمـالت  از گذشته كه داد نشان بعدي رويدادهاي. اند داشته كامل   بـه  نظ
 و جاسوسـي  سازمانهاي گرفت، انجام دولت هرسه نظامي همكاري با كه گيالن

ـازمانهاي  در ها دولت اين نفوذي افراد و اطّالعاتي ـيالن  انقـالب  س  نهضـت  و گ
ـان  در بـدبيني  و دشـمني  و آشوب، اختالف ايجاد منظور به جنگل ـا  مي  و نيروه
ـيالن  در انقالبـي  دولت تا افزودند خود فعاليت بر نيز گيالن انقالب  رهبران  را گ

 درون از بـود  شـده   تشـكيل  دولـت  سه ميان شده بسته قراردادهاي رغم به كه
ـتي  فراوانـي   مدارك كه نكات اين به توجه با.كنند متالشي ـا  درس  تأييـد  را آنه

 دو اي هفته انقالب كميتة اعضاي .پرداخت ملّاسرا واقعة شرح به توان كند،مي مي
ـا  دربارة و ديدار رشت كيلومتري 9 در ملّاسرا نام به اي قريه در بار ـادل  كاره  تب
 .كردند مي نظر

 
ـان  در كوبيـدنش   درهـم  براي اي توطئه كه بود شده داده اطّالع ميرزا به  جري

ـتور  سـرخ  ارتـش  فرمانـدهي   به كه بود شده گفته هم حيدرخان به و است  دس
 اندك  .دهند بازگشت روسيه به و نموده دستگير فورا را وي كه رسيده تلگرافي
 و قربان خالو حيدرخان،.بود گرفته قرار ترور معرض در آن،ميرزا از  پيش زماني
ـ   كوچـك  ميرزا ياران از كه كميته اعضاي از چند تني  مهـر  6(ملّاسـرا  در دبودن

ـاي  از شـماري  مسلّحانة حملة مورد )1921 سپتامبر 1340،29 محرّم 1300،6  اعض
 وقتي و نداشت شركت نشست اين در كوچك ميرزا.قرارگرفتند  جنگل نهضت

 و توضيح يا ممانعت  هرگونه مجال و گذشه كار از كار«كه رسيد حادثه محل به
 از يكـي (الرّعايا  معين حسن وابستگان از يكي ».بود شده فوت تفاهم سوء رفع يا

واقعه  چگونگي و مقدمات تهية دربارهء)مسلّحانه حملهء  اين در كنندگان شركت
 :نويسد مي ملّاسرا ي
ـين .كنيم نمي شركت ما بود معتقد و نبود راضي متقابل العمل عكس به ميرزا«  مع

 صـحبت  با و ميرزا شورتم بدون  لذا داشت  عقيده آنان كردن غافلگير به الرّعايا
ـان  خالو »كرد اقدام ديگران و كائوك با پنهاني   بـه  فـرار  از پـس  توانسـت  قرب
 فـرار  به موفّق ابتدا  كه حيدرخان برساند،اما رشت رابه خود اطراف هاي جنگل
 پس و شد فرستاده كسما به و دستگير ها جنگلي بوسيلة پسيخان محل در بود شده
ـالو  جانبـدار  كردهاي و ها جنگلي  ميان جنگ كه روز چند از ـان  خ  شـدت  قرب

ـاي  طالشـي  نزد آنجا در و اعزام)آلياني خان حسن اقامت محلّ(  زيده به يافت   ه
 در داخلي جنگ  آتش ملّاسرا واقعة اثر بر .شد زنداني الرّعايا معين اتباع از آلياني

 قربان وخال طرفدار كردهاي كوچك،با ميرزا جنگي،ياران نيروهاي نهضت،ميان
 در ايـن  و گرفت شدت و دامنه و شد آغاز خان اللّه احسان و حيدرخان ياران و

ـته  هاي حمله با ميرپنجه رضاخان فرماندهي به قزّاق نيروهاي كه بود  حالي  پيوس
ـته ي  به.رفتند مي پس رشت سوي به ـاي  نهضـت      نوش ـيت ه دو تـن  از شخص

( و محمد علي  گيلك   ابراهيم فخرايي منشي  مخصوص ميرزا كوچك( جنگل 
ـا و   )  كميسر فوائد عامه  در روابط  ميرزا  كوچك  و حيدرخان بر اثر بدگويي ه

ـاكم بـود   ـاني   »   .تهمت ها ، بدبيني شديد ح ـاهپور رواس  و جنگـل  نهضـت «ش
 )  5( »جنگلي كوچك ميرزا آن بنيانگذار

  
  .مدآبا متن خواهد و مآخذ این بخش در سایت انقالب اسالمی همـراه توضیحات بعلــت محــدود بــودن جــا در نشــریه انقــالب اســالمی، :  یحتوضــ
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 هستند، گريبان به دست آنها با داري سرمايه مادرشهر در مردم كه معضالتي
ـاور  ايـن  بـه  عمل. دارد آن نمادهاي و قدرت اصالت به باور در ريشه اكثرا  ب
 باورمندي در. شدبا داشته تواند نمي مشكل بر مشكل افزودن از غير به اي نتيجه

 در قدرت از بيشتري سهم احراز براي رقابت آن، نمادهاي و قدرت اصالت به
 رقابـت  اين. گردند مي ضايع كاهنده تقابلهاي در توانها و نيروها ها، زمينه همة
 مـدار،  قـدرت  و كنـد  مـي  پيـدا  نقش هم آزادي و استقالل تعريف در حتي

 شـروع  ديگـري  آزادي كه داند مي آنجائي به تا را كسي هر آزادي محدوة
 بجز روابطي توان نمي آن، نمادهاي و قدرت اصالت به باورمندي در. شود مي

 . داشت انتظار سلطه زير - گر سلطه روابط
ـاور . اسـت  شـهروندان  جمهـور  حاكميت مردمساالري، نماد ـالت  بـه  ب  اص

 مردم ساالري به كه است تفكري نحوة بشر، حقوق و انسان استقالل و آزادگي
 منجر مردمساالري، اصول تمرين و ممارست و حقوقمداري به باور. انجامد مي
ـاي  در جامعـه  شـدن  باز و شكوفائي و رشد به ـادي،  قلمروه  و فرهنگـي  اقتص

ـين  در. گـردد  مـي  راهنما انديشة و اجتماعي و سياسي  انـواع  اي جامعـه  چن
ـين  در. شوند مي تر رنگ كم پيوسته خشونتها و زورمنديها  آزادي تفكـري،  چن

 است، عشق جنس از آزادي. نيست ديگر فرد آزادي كنندة محدود فرد يك
 بـه  منجـر  خـود  بـه  خود فردي، هر شدن آزادتر چه هر. است علم جنس از

ـالت  بـه  باورمندي در. شود مي ديگران شدن آزادتر ـتقالل،  و آزادي اص  اس
 . كنند مي اعمال سلطه نه و پذيرند مي سلطه نه طرفين
 مقبـول  حتي و شده پذيرفته كامال انسان، از انسان كشي هرهب كه عصري در
 توسـط  برده، يك سرنوشت. است بوده خود صاحب به متعلق برده يك بود،

ـين  داران، برده توسط ها برده تقدير. است شده مي زده رقم وي صاحبان  تعي
ـته  مطلقه واليت هايش برده ناموس و مال و جان بر دار، برده. گرديد مي  داش

ـافع  اگـر  حتـي . بـود  تعـويض  قابل گي ساده به اي برده هر .است ـامانة  من  س
 را وي كـه  گرفـت  مـي  تصميم براحتي صاحبش كرد، مي ايجاب داري برده

. بود صاحبانش قدرت يد در برده، نيازهاي حتي و زندگي شرايط. كند حذف
 بـود  حدي تا شد، مي داده مختلف مناطق در مختلف بردگان به كه امكاناتي

 آن نمادهاي و زور با اصالت كه اي سامانه در. كرد مي ايجاب قدرت افعمن كه
. ميكند هبوط برده يك حد به انسان است، آن مظاهر و قدرت ارزش، و بوده
ـاني  مقام از دو هر دار، برده و برده نسبت، همان به . شـوند  مـي  دور خـود  انس

 زندگي محل بر بنا و مختلف درجات به امروز، دنياي در انسانها زندگي شرايط
 گواه را مدرن داري برده از نوعي شرق، و غرب در  آنها، اجتماعي موقعيت و

 اين جواب است، چشيده را فقيه مطلقه واليت تلخ طعم كه ملتي براي نيست؟
 نـوع  از اي مطلقـه  واليت با فقيه مطلقة واليت اگر ولي. است تر آسان سئوال
  نمود؟ بيني پيش توان مي را بهتري احوال و اوضاع شود، جايگزين ديگر
 ادامـة . اسـت  روزه هـر  مبحثـي  دنيا، در اقتصادي معضالت روزها اين در
. است گرفته قرار اقتصاددانان بعضي ترديد مورد اروپا اتحادية رايج ارز حيات

 ،2008 بحران حل راه عنوان به  ضررها كردن ملي و منفعتها سازي خصوصي با
 نشسـت  نيـز  و. كننـد  مي بيني پيش امريكا در را بزرگتر بحراني بعضي  امروزه

 مشـهود  تكرار به شد، برقرار تايلند در پيش چندي كه شرقي آسياي اقتصادي
ـاي  و مليتي چند شركتهاي قواي توازن منتجة عموما سياستها، كه است  دولته
 اسـت،  معضالت منشاء خود كه اي  سامانه در. هستند آنها قدرت و نفوذ از متاثر

 . افزايند مي ها مشكل بر ها مشكل عموما شوند، مي گرفته كه يتصميمات
 ايـن  اهميـت . بـود  "هشت گروه" كشورهاي نشست ميزبان امريكا اخيرا
 تجربة با پيش، سال چهل حدود در. است يافته كاهش اخير سالهاي در گروه
ـا،  كشور شش با گروه اين دوران، آن در نفتي بحران ـيس،  امريك  فرانسـه،  انگل
 به هم روسيه و كانادا كشورهاي بعدها و كرد كار به شروع ژاپن و ايتاليا ،آلمان
ـار  براي تازگي به كه پوتين والدمير امسال. شدند اضافه جمع اين  بـه  سـوم  ب

 اين. نكرد شركت اجالس اين در خود شد، انتخاب روسيه جمهوري رياست
ـامبرده  كشـورهاي  سران كه است بوده مرسوم  كه است حالي در  ايـن  رد ن

 مشهود زمان اين در كه ديگري مرسوم ديگر، سويي از. كنند شركت اجالس
ـند  دنيا ممالك ثروتمندترين بود قرار هشت گروه كشورهاي اينكه نيست . باش
ـين  كـه  ميـدانيم  خـوب  ولي ـاي  در هنـد  و چ  مـوقعيتي  چـه  از امـروز  دني

 گويائي ببا اين در پول المللي بين صندوق ارقام و آمار روايت. برخوردارند
 از برزيـل . است گرفته پيشي ژاپن حتي و برزيل از هندوستان. دارند فراوان
 بافـت  ها، داده اين با. دارد بيشتري اقتصادي توان هم ايتاليا  و كانادا و انگليس
 در اين. غرب افول و دنيا شدن قطبي چند بر است ديگري گواه هشت گروه
 به اعتماد عدم ادامة با شرق، در انانجو از بسياري متاسفانه هنوز كه است حالي
 .كنند مي تمنا بيگانه ز را داشته خود آنچه هنوز نفس،

 از پاسـداري  ملـي،  حقـوق  احقاق را محور كه اقتصادي براي ريزي برنامه
 نظام يك يا و باز جامعة يك به احتياج دهد، قرار ملي توليدات و زيست محيط

 مقولـة  در جامعـه،  هـر  در تعقـل  و فكرت ماية بن. دارد باز اقتصادي - اجتماعي
ـادي،  نيز و سياسي و اجتماعي و فرهنگي ـامانه  آن سرنوشـت  اقتص  رقـم  را س

 انواع براي آراسته ظاهري مردمساالري، و دموكراسي ادعاي گرچه. زند مي
 و سرمايه باطن، در ولي است، شده آن غير و مطلقه نوع از انحصاري واليتهاي

 حقوق و انسانها بر واضح اولويتي قدرت، و زور ادهاينم از يكي مثابه به سود،
 . دارند بشر

 در بخصـوص  راهنما، انديشة فقر.  راند مي سخن انديشه فقر از مورن ادگار
 از كه فقر اين ولي. گردد مي احساس بيشتر ديگري مقولة هر از سياست مقولة
ـار  بـه  است آميزتر فاجعه مراتب به اقتصادي فقر ـا،  تـوده  انظ  در وصبخصـ  ه

ـانه  بدون انديشه، فقر و امروز وضعيت. آيد نمي سلطه زير كشورهاي ـاي  رس  ه
  پيشـة  و انديشـه  و قدرتمداران و غرب بزرگنمائي در كه قدرت تابع گروهي

 .نيست تصور قابل هستند، متبحر آنها
 داري برده نظام. دارند فراوان منافع ما كشور و منطقه در خارجي قدرتهاي

ـات  بـه  را اليمـوت  قـوت  مختلـف  مناطق در مختلف بردگان به مدرن  درج
 پر ندارد، ترحمي خود مردم به امريكا، خود در قدرت اگر. دهد مي مختلفي
 دخالت با كه كشورهائي ساير و عراق و افغانستان مردم لياقت كه است واضح

ـالهاي  طي كه اي گسترده فجايع از بيشتر را، اند شده مواجه خارجي  اخيـر  س
ـالت  آن، نمادهاي و قدرت و زور كه نظامي در. نداند ايم، دهبو آن شاهد  اص

 دارد، مطلقـه  واليـت  فراملـي،  شـركتهاي  بواسـطة  سـرمايه  و سـود  و دارنـد 
ـازي  خصوصي ـاي  زمينـه  در س  و پـرورش  و آمـوزش  عمـومي،  بهداشـت  ه
ـايع  بانكي، و وامي سيستم و زندانها امور عالي، تحصيالت  نقـض  و فـراوان  فج

 مختصـري  توضيح و مثال چند به كه است داشته پي در را بشر حقوق دائمي
 . پردازم مي مقوالت اين در

 هزينـة  اخير، سالهاي در. سنجيد سرمايه با توان نمي را سالمتي و بهداشت.1

 حالي در اين و است داشته صعودي سير امريكا در درماني و بهداشتي خدمات
ـاي  نمايه  ملل، سازمان آمار اساس بر كه است ـير  خـدمات  ايـن  يفـي ك ه  مس

  .است پيموده را مخالف
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  است معروف) OECD( سرواژة با كه اقتصادي همكاريهاي
 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_367
34103_1_1_1_1_1,00.html( 

ـاب  در بود، گرفته بهره آن از يونيسف 2007 سال گزارش و  و بهداشـت  ب
 قرار آخر مقام در مطالعه، مورد كشور يك و بيست در امريكا كودكان، امنيت
 بـه  كشور سي مطالعة در امريكا و شد تكرار 2009 سال در مطالعه اين. گرفت
 معدل لحاظ به امريكا كه است حالي در اين و كرد نزول چهارم و بيست مقام

 در ثروت عادالنة غير توزيع از منبع، همين. داشت جاي دوم مرتبة در درآمد
ـام  در كودكان، فقر لحاظ به كشور اين كه داد نشان و كرد حكايت امريكا  مق
 . دارد قرار هفتم و بيست

ـاي  انواع. است جامعه هر در محركه نيروي مهمترين مثابه به انسان  بيماريه
ـابقي  در كـه  اي محركه نيروي عنوان به انسان، در روحي و جسمي  نقشـي  م
 كارآمـدي  و گذارد مي منفي اثر محركه نيروهاي بقية در دارد، كننده تعيين
 كـه  اسـت  الزم جامعـه،  يـك  عادالنـة  رشـد  براي. كند مي مخدوش را آنها

 ياراخت در تبعيض، بدون و سهولت به  درمان و بهداشت و پزشكي پيشگيريهاي
 .  باشد داشته قرار همگان

 اپيـدميك  غربـي،  كشـورهاي  در است، بيماريها بسياري سرمنشاء كه چاقي
 سامانه، اين در ديگر موسسة هر مانند هم غذا كننده توليد موسسات. است شده

 موثر تبليغاتي وسايل تمام از و دهد مي پول و منفعت رشد  به را اول اولويت
 فروگـذار  جامعـه،  توسـط  خـود  توليـدات  دنش مصرف بيشتر براي موجود،

ـتص  تلوزيـوني  كانالهاي حتي و گروهي هاي رسانه هاي برنامه. كنند نمي  مخ
ـالي  در اين. شوند مي ديده فراوان آشپزي، و خوراك  و فقـر  كـه  اسـت  ح
 ادامه كشي نسل به جمعي، كشتار سالحهاي از تر آفرين مرگ دنيا، در گرسنگي

 . گردد مي نقض خشونت با جهانيان ديدگان ربراب در بشر حقوق و دهد مي
ـاي  عمـده  از غذائي، مواد جهاني بحران به رسيدگي ،2009 سال از  كاره
 بيسـت  مبلـغ  كـه  شد اين بر قرار سال آن در گرچه. است شده  هشت گروه
 سـه  گذشـت  از بعـد  شود، داده فقير كشورهاي به غذائي كمك دالر ميليارد
 ميشـد  گفته.  اند نپرداخته هم را مبلغ اين چهارم يك حتي كشورها اين سال
ـاني  معضل اين در گذاري سرمايه سازي خصوصي سياست اوباما آقاي كه  جه
 . دارد سر در را

 را جامعه آن محركة نيروي مهمترين اي جامعه هر در پرورش و آموزش.2
 و جامعـه  آن در بتواننـد  بايد محركه نيروهاي باز، جامعة  يك در. پروراند مي
 زور و قدرت به اصالت كه اي سامانه در. بجويند فعاليت و رشد امكانات انهسام
 نظام و كند مي ميل شدن تر بسته هرچه به جامعه شود، مي داده آن نمادهاي و

 راهنما، انديشة نيز و اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، هاي مقوله در جامعه
 ايـن  در و كنـد  مي فادهاست اصل آن به خدمت براي اي محركه نيروي هر از

ـاي  بقية از بيشتر شايد انسان، سازي، منفعت و پول عظيم كارخانة دستگاه  نيروه
 كارگر. شود مي ناچيز تعويض، قابل سادگي به مهرة و پيچ يك حد به محركه،

 زيرا. مجزاست محركه نيروهاي ساير از حسابش محركه، نيروي يك عنوان به
ـاير  مـديريت  و توليـد  در اندتو مي خود است كارگر كه انساني ـاي  س  نيروه
 بشـر  حقوق زورمدار، نظامي در و بسته اي جامعه در. باشد آفرين نقش محركه
 در آدمـي  كرامـت . گردند مي آن نمادهاي و قدرت منويات فداي براحتي
ـايي  امنيت براحتي و ندارد اعراب از محلي قدرت، با مصاف ـادي  و قض  اقتص
 . گردد مي پايمال وي

 بـراي  والـدين  بخصـوص  و خانواده كه مشابه فرهنگهاي و ايران برخالف
 كشـورهاي  در كنند، نمي فروگذار كوششي هيچ از خود فرزندان تحصيالت

ـيالت  بخصـوص  و تحصيالت، مخارج امريكا، در بخصوص شايد و غربي  تحص
ـا  آموزشـي  سيستم. است دانشجويان خود عهدة به عمدتا عاليه،  از هـم  امريك
ـان  ايـن . است متاثر ميدهد، اولويت منفعت و پول به كه تفكري ماية بن  جوان

ـاي  شهريه پرداخت براي كافي اندازهاي پس از اكثرا ـنگين  ه  در مرسـوم  س
 از كـه  شـوند  مـي  مجبور و نيستند برخوردار خود تحصيالت مخارج و امريكا
 شـدن  كم به منجر كه قوانيني با امريكا قدرتمداران. نمايند دريافت وام بانكها

 گروههاي و مخالفند شوند، مي عاليه تحصيالت براي محصلين بانكي هاي هرهب
 محركـه  نيروي اقتصادي فشار. كنند مي مبارزه اليحه اين عليه كنگره، در فشار

 و سيصد از بيش 2010 سال در. است كرده مبدل محتاجان خيل به را جوان
ـيالت  داراي امريكائي هزار پنجاه ـاال  تحص ـاي  درخواسـت  ب  غـذائي  كوپنه

 بيش است، ارزش ضد والدين با زندگي كه كشوري در. كردند را مستمندان
ـان  خانة در امريكائي التحصيلهاي فارغ تازه صد در چهل از  زنـدگي  والدينش

 در اين. دارند بدهي دالر هزار هفت و بيست از بيش متوسط بطور و كنند مي
ـاه  حدود به نجوانا بيكاري آمار مطالعات، بعضي بر بنا كه است حالي  در پنج
   رسد مي هم صد
)http://bls.gov/news.release/youth.nr0.htm .( 

ـارد  هـزار  دو حـدود  در شركتها اقتصادي، بدخيم آمار اين با همزمان  ميلي
 دنبال به ارزانتر دستمزدهاي با امريكائي غير كشورهاي در و دارند نقدينه دالر

 اسـت،  قدرت اصل كه اي سامانه در. هستند استخدام و گذاريها سرمايه توسعة
ـابع  مشـغولند،  "رضايت توليد" به مدام كه گروهي هاي رسانه توسط ملت  ت

 اي جامعه در آن نمادهاي و قدرت و زور اصالت چه هر. گيرد مي قرار دولت
ـاي  رسانه سرسپردگي چه هر و بيشتر ـاي  و قـدرت  بـه  گروهـي  ه  آن نماده

ـادتري  تابعيـت  بـه  مجبـور  جامعه، نآ در انسانها ميزان همان به افزونتر،  از زي
 .هستند دولت

 در رود، مي بكار آنها ادارة براي كه تعقلي ماية بن و امريكا زندانهاي امور. 3
 ضـوابط  آن پي در و قدرت اصالت. است داشته بسزائي نقش خشونت اشاعة
 واليت و سرمايه اولويت و قضا، امر در هوا چند و بام يك سياستهاي و دوگانه

 قانوني، پيگردهاي عدم با را مالي موسسات سردمداران مردم، سرنوشت بر آن
ـالي  در اين. است كرده تشويق بخش زيان فعاليتهاي به  مـردم  كـه  اسـت  ح

 زندانهاي سيستم نقاط، از بسياري در. ميروند زندان به جزئي هاي بهانه به عادي
 بـر  اصـل  كه اي سامانه در. است انتفاعي خصوصي شركتهاي دست در امريكا

 بـه  و روش هر با سرعت، بيشترين با ميزان، بيشترين با منفعت، و سرمايه افزايش

ـال . است ايدئولژي اين از پيروي به مجبور اي موسسه هر است، قيمتي هر  ح
 و است، عظيم مالي موسسة يك كه باشد گروپ سيتي موسسه، اين خواهد مي
 مثابه به آن زندان كه قضائي سامانة. زندان گردانندة خصوصي شركت يك يا

 منفعـت  بـراي  دارد، قرار انتفاعي شركت دست در سازي، منفعت موسسة يك
 مختصر جرائم علل به كه زندانياني تعداد كه است كرده فراهم را نظامي بيشتر،
 تعداد امريكا در كه شود مي گفته. است افزايش به رو روز هر هستند، حبس در

 جـرائم  آنها نصف حدود در كه هستند كشورها بقية از بيشتر نسبت، به زندانيان
 كسـي  اگـر  كاليفرنيا قضائي سيستم در. دارند را مخدر مواد و آميز غيرخشونت

ـار  بـراي  شدن، زنداني بار دو از بعد ـتگير  سـوم  ب  دورة شـود،  محكـوم  و دس
 بـه  كه كساني تعداد. يابد مي افزايش سال پنج و بيست حداقل به محكوميتش

 كم اند شده گرفتار محكوميتها  اينگونه به كوچك بسيار جرائم به بارتكا علت
 دوران نفـر  پنجاه و سيصد حدود كاليفرنيا، زندانهاي در 2003 سال در. نيست
ـتر  و سال پنج و بيست هاي حبس  از جزئـي  سـرقتهاي  جـرم  بـه  فقـط  را بيش

 پانصـد  حـدودا  وامـي  و انـداز  پس شركتهاي فساد. كردند مي طي فروشگاه،
ـال  در سـرقتها  كل برابر 100 از بيش كه شد زده تخمين دالر يلياردم  2010 س

ـال  به تا امريكا  اخير اقتصادي بحران. است آورده وارد ضرر ـيش  ح  سـه  از ب
ـته  همـراه  به زيان دالر ميليارد هزار ـاني  خسـرانهاي . اسـت  داش  بحـران  جه

ـاي  به اقتصاددانان بعضي توسط گرديد آغاز 2008 سال از كه اقتصادي  رقمه
ـين  هـم ) تريليـون  دويست( ميليارد هزار دويست تا حتي و نجومي  زده تخم
  .است شده
 )http://www.counterpunch.org/2012/05/18/the-true-

costs-of-bank-crises  .(/ـا  دولت قضائيه شاخة 2008 سال در  امريك
ـا  با ارتشاء، و مالي فسادهاي جرائم با شركت پنجاه از بيش  محاكمة بجاي  آنه
 و بدهنـد  آنها كنترل و بررسي براي بيشتري اجازة دولت به كه گذاشت قرار

 سيستمي در قدرت اصالت. بپردازند هم را جريمه عنوان به پول هم مقداري
ـيب  را فقيـه  مطلقة واليت متضاد، ظاهر به لعابي و رنگ با و ديگر ـان  نص  ايراني
 و "ندهنـد  كش" را ديميليار هزارها فسادهاي كه راند مي حكم كه كند مي
 و شكنجه و درفش و داغ به را مردم مقاله و نامه نوشتن جرم به حال همان در

 . كند مي محكوم مرگ
 بـه  ساالري سرمايه مادرشهر در بخصوص غرب، در بانكي و وامي سيستم. 4

 پـس  را خـود  مـردود  امتحان فراواني زواياي از و شده آزموده زمان محك
ـاي  مـزاحم  كه قانوني 1999 سال در. است داده ـالي  فعاليته ـين  م ـاي  ب  بانكه

 آن در كه ويل، سانفورد آقاي البي و رهبري به بود،  تجاري و گذاري سرمايه
ـين  و شد برداشته راه سر از بود، تراولرز شركت عامل مدير سال  آميـزش  اول
ـيتي  و تراولـرز  شركت بين كه موسسات، اين ـام  بانـك  س  شـركت  شـد،  انج

ـاطر  به" كه شد موسساتي جمله از كه آورد يابدن را گروپ سيتي ـتش  خ  عظم
 آكادمي از بعدا ويل سانفورد آقاي كه اينجاست طرفه ".بريزد فرو تواند نمي

ـال  230 از بيش" خودش قول به كه هنر و دانش امريكائي  بـه  كـه  اسـت  س
ـندگان،  روشنفكران، محققان، دانشمندان، ترين برجسته معرفي و شناسائي  نويس

ـنگتن  جـرج  به جمله از و است، پرداخته "دنيا در... ،هنرمندان  البـرت  و واش
ـاده  خارق هاي دستيابي" مناسبت به است، داده جايزه انشتن  "خـدمت  و الع
 .  گرفت جايزه
 هاي بدهي ميزان اخير، سالهاي در مستغالت قيمت شديد كاهش به توجه با

ـتر  دالر ميليارد هفتصد حدودا خانه صاحبان ـازل  علـي ف ارزش از بيش ـا  من  آنه
. است تحصيلي وامهاي در دانشجويان بدهي ميزان به نزديك رقم اين. است
ـاي  ثروت كه است بقدري اقتصادي عدالت عدم  صـدم  يـك  نـژادي  اقليته

ـادي  بحـران  بـه  منجـر  كه سالهائي طول در. است سفيدپوستان ـا  اقتص  امريك
 و بـود  شايعتر اربسي نژادي اقليتهاي به پرخطر وامهاي واگذاري ميزان گرديد،

ـائي  هيسپانيكهاي در ثروت معدل اقتصادي، سقوط اين اثر در  و شسـت  امريك
ـالي  در ايـن . يافـت  كاهش صد در سه و پنجاه سياهان در و صد در شش  ح
 بوده صد در شانزده كشور، اين در سفيدپوستان ثروت سقوط معدل كه است
 . است

 را زيانها بيشترين آن، اينماده و قدرت اصالت و جامعه در قوا روابط وجود
 كشورهاي مرزهاي عدالتي بي اين. ميكند تحميل جامعه آن هاي ضعيفترين به

 قرار هدف مورد را ضعيفترينها جهان، نقاط اقصي در و نوردد درمي هم را دنيا
 رشـد،  اسطوره و كردن غربي و كردن جهاني روند. كند مي متاثر و دهد مي

 افـزايش  اين زمانه، اين در. كند مي زيادتر و ادترزي را ثروتمندان و فقرا فاصلة
 بـه  نيـز  ثروتمنـد  كشـورهاي  خود در كه جهاني سطح در نتنها درآمد فاصلة
 كريـه  چهـرة  تواند نمي بشر، حقوق مشاطة ديگر. است مشهود بيشتري وضوح

.  بنماينـد  پـذير  تحمل را آنها تابع دولتهاي و مليتي چند شركتهاي سودجوئي
 نزديك شدن، جهاني خطرات مورد در اش گذشته سال هشدار در زيگلر جان
ـاوراء  موسسة پانصد فقط آن از را جهان توليد صد در چهار و پنجاه به  ملـي  م

 بعد ماه دو يعني 2008 اكتبر در اروپا اتحادية كشورهاي سران. نمود گزارش
 ششـ  از را ملـل  سازمان غذائي برنامة بودجة حاليكه در مالي، بحران آغاز از

ـا  نجات به را يورو ميليارد دو به نزديك دادند، تقليل آن نصف به ميليارد  بانكه
 . كردند مختص

 متمول كشورهاي از شايعتر فقير كشورهاي درمورد اقتصادي هاي بيعدالتي
 از بيشتر را دنيا تمام در فقير طبقة وسيع، هاي تبعيض و كالن اجحافهاي. است
 رشد از كشورهاي در مستمندان ترتيب، بدين. دهد مي قرار تجاوز مورد بقيه

 قرن اوايل در. گردند مي متحمل جهان در را صدمات بيشترين  جنوب افتادة
 يعني است، موجود كه محلي از را پول" كه است منقول آله الفونس از پيش
ـا  اگرچه. كرد خود آن از بايد فقير، مردم نزد ـاد  آنه  ولـي  ندارنـد،  پـول  زي

 "!است زياد تعدادشان
 بـراي  زمينـه  آوردن فـراهم  جهـت  يـونس  آقاي ابتكار با كه وامها - خرد

 را نوبل جايزة و گرفت وسعت بنگالدش در مستمندان براي تازه درآمدهاي
ـيله  بـه  تبديل وجوديش علت از شدن بيگانه با كرد، وي نصيب  بـراي  اي وس
ـا  بهـره  نرخ هندوستان، جمله از نقاط بعضي در و است شده بيشتر مصرف  يه
 به رسد، مي هم صد در شست به اجتماعي هاي هزينه افزودن با كه را عظيمي

  .است كرده تحميل وامداران
 )http://ir.mondediplo.com/article1806.html .(در 

 در كـه  دارد وجـود  وامـي - خرد موسسة شش و شست حدود در هندوستان
 ميليـون  سيصد و هزار سه به نزديك( روپيه ميليارد دويست از بيش 2010 سال
  .است كرده اعطا وام- خرد) يورو

  16در صفحه
  

  یساالر يهاز سرما یمثالھا و عبرتھائ ی؟قدرت ساالر يا یمردمساالر
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  قانون و رابطه ملت با دولت
  
ــرَ یگــذار یهســرما - ۴/۲ ــابع ث  یدارا یوت کشــورهادر من
مجموعـه زنـده، بعمـل  یـکثروتها، در اقتصاد بمثابه  ینا

ــ ــدآ ینم ــابع را از بق. ین ــدور من ــتخراج و ص  یــهبخــش اس
 یکشـورها مـ ینبه اکه  ییدرآمدها . کنند یاقتصاد جدا م

 یهســرما. کنــد یرســد، اقتصادشــان را مصــرف محــور مــ
. یسـتندجـوان ن یتتوانا به جذب جمع یخارج یهایگذار

 یــنا ینکــهاال ا. نــوع هســتند یــناز ا یــزنفــت خ یکشــورها
در . بـزرگ ندارنـد یتجمع یجریه،و ن یرانکشورها، جز ا

 یـزن یهاگـذار یهنوع سرما ینها، از ا یمبخاطر تحر یران،ا
 .یندآ یبعمل نم

 یـتجمع یـبترک یتـی،جمع یاستس یاز عناصر محور – ۵
بـه انـدازه  یـدبا یجـوان مـ یتجمع یب،ترک یندر ا. است

 یـتجمع یـنمطلوب باشد و، در همان حـال، بـار تکفـل ا
 یـتکـه جمع یستا ینههز یزانبار تکفل م. نگردد ینسنگ

 .بپردازد یدبا یدر سن کار با درآمد خود م
گرفتـار کـاهش درصـد  یکشور یتجمع یبترکهر گاه       
 یاســتشــد، س یــرپ یــتجمع یشجــوان و افــزا یــتجمع
 یاستس یازمندن یت،جمع یبترک ییردر جهت تغ یتیجمع
نـرخ  یشاسـت کـه موجـب افـزا یبیدرآمدها به ترت یعتوز

در  یــتدرآمــد جمع یشزاد و ولــد در حــد مطلــوب و  افــزا
 یـنر، در اخانوا یاعضا راست شما یهیبد. سن کار بگردد

 و. شود یملحوظ م یتی،جمع یاستس
 یاســتهمــراه باشــد بــا س یــدبا یمــ یتــیجمع یاســتس  -  ۶

همـراه باشـد  ی،ملـ یـدرشد تول یزانکه در آن، م یاقتصاد
 یاسـتس یقـائی،افر یدرآمد سرانه، در کشـورها یشبا افزا
 یالزم بـرا» کـار یـروین«آنکـه  یرا بـرا یـتجمع یشافزا

امـا در . د، بـه اجـرا گذاشـتندتـدارک شـو یملـ یدرشد تول
، بـا )یجریهمورد ن( یافت یشافزا یمل ولیدکه ت یکشورهائ

که امروز، گرفتار  ینستا. درآمد سرانه همراه نشد یشافزا
قـرار، در  ینبـد. بغرنج از مسائل گشـته اسـت یمجموعه ا

در هـر چهـار  یعـدالت اجتمـاع یـترعا یتی،جمع یاستس
ــاد ــد اقتص ــیو س یبع ــاع یاس ــ یو اجتم ــرور  یو فرهنگ ض

 .است
 یـتجمع یـعتوز یاسـتس یازمنـدن یتیجمع یاستاما س - ۷

اقتصـاد مصـرف  یوقتـ یـع،توز یـنا. در سطح کشـور اسـت
در  یـرانا یتچنانکه جمع. شود یمحور است، نا ممکن م

متمرکــز شــده اســت کــه اقتصادشــان بــر محــور  یشــهرهائ
 یاســـتقـــرار، س ینبـــد.  مصـــرف، ســـازمان جســـته اســـت

. کنـد یمـ یرناپـذ ابمحور را اجتنـ یدتول اقتصاد یتیجمع
رشد در همه مناطق کشـور  یقطبها یجاداقتصاد، ا یندر ا

در حـد  یـتجمع یـعآنهـا، توز یـانو برقرار کردن رابطه م
 .کند یم یسرمطلوب را م

ــا هــدف افــزا یتــیجمع یاســتس – ۸ بقصــد  یــتجمع یشب
از کشـورها بـه اجـرا  یکچنـددر  یز،، ن»کار یروین«صدور 

ــناال ا. شــده اســت گذاشــته ــنکــه دوره ا ی ــه  یاســتس ی ب
وارد کننــده  یچنانکــه کشــورها. شــود یضــرورت کوتــاه مــ

ـــاره امر( ـــاق ـــه دوم و  یک ـــا در درج ـــه اول و اروپ در درج
بمحـض ) درجـه سـوم رد یـتثروتمند کم جمع یکشورها
 »یتواردات جمع« یخود را بر رو یدروازه ها یاز،رفع ن

 یـتادر کننـده جمعگرچه کشور صـ یاستس ینا. بندند یم
کند، اما در سـطح جهـان،  یبرخوردار م یرا از درآمد ارز

از  یسبب کاهش منزلـت انسـان و نـاتوان شـدنش از زنـدگ
بــا  ارفتــار آلمانهــ. گــردد یراه عمــل بــه حقــوق انســان، مــ

هـا و رفتـار  یقـائیبـا  عربهـا و افر یهاترکها و رفتار فرانسو
نمونـه ...هـا و ینو پاکستا یو هند یقائیها با افر یسانگل
 .نوع هستند یناز ا ییها
کـــه هـــدف آن نگـــاه داشـــتن  یتـــیجمع یاســـتهـــر س - ۹

 یبرخـــوردار یازمنـــددر حـــد مطلـــوب باشـــد، ن یـــتجمع
بخصــوص منزلــت . انســان، از زن و مــرد، از منزلــت اســت

با رشـد انسـان  یدبا یاستس ینا. یابدارتقاء  یدبا یزنان م
ـــد س ـــار بع ـــر چه ـــیدر ه ـــاعو اج یو اقتصـــاد یاس و  یتم

. خود مردم باشـد سطهمراه باشدو قابل اجرا تو یفرهنگ
، ) یاسـتقالل و آزاد(انسان  یختگیکه خودانگ یبیبه ترت
توان ابتکار و ابداع و خلـق او را بـه حـد اکثـر  یجه،در نت
و مسئله ساز اسـت و  یاستبداد یمیژر یوگرنه، وقت. برسد

ه را گـذارد، جامعـ یرا به اجرا مـ یتجمع یشافزا یاستس
 یاسـتس: گردانـد یبغرنج از مسائل م یگرفتار مجموعه ا

فــرد و دولــت  یــکمطلقــه  یــتبــه نبــود وال یــازن یتــیجمع
 .ارباب ملت دارد

 یدولتـ یـرو غ یدولت یچگونه بر عملکرد دستگاهها: هشتم :پرسش هشتم•  

عملکرد شـما چـه  یابیارز یارهایکرد؟ مع یدنظارت خواه  شوند؟ یرا شامل م یموارد
 :پاسخ به پرسش هشتم ٭  
مستقل کـردنش از  یساخت دولت، به معنا ییردر باره تغ  
که شـاه بـود، قـدم اول، در دوران » کانون تمرکز قدرت«

ــروط ــ یت،مش ــا یشپ ــاخان یاز کودت ــد ی،رض ــته ش . برداش
کودتا، از نو، شاه را مرکز قدرت مطلق و دولت را تابع او 

مصـــدق قـــدم دوم، در دوران . و اربـــاب ملـــت گردانـــد
قـدم همـراه بـود بـا قـدم سـوم، کـه بـه  یـنا. برداشته شـد

مرداد، بـار  ۲۸ یکودتا. ملت درآوردن دولت بود یتتابع
 یـهشاه را مرکز قدرت و دولت را تـابع شـاه و بـا تک یگر،د

 . بر درآمد نفت مستقل از ملت و ارباب ملت گرداند
 یـنا. برداشـته شـد یـرانقدم سوم، در بهـار انقـالب ا       

 یهـا یـهسـتون پا: از آن نشـده بـود یششد که پ یار، کارب
کـردن  ینجانش یبرا یریو تداب یدولت قدرتمدار شناسائ

حقـوق اتخـاذ و بـه اجـرا گذاشـته  یهـا یهآنها با ستون پا
 یو نظـام یمردم ساالر کردن ساخت دسـتگاه ادار. شدند
اســتقرار  یبــرا یرمحــور و تــداب یــداقتصــاد تول ازیو بازســ
بودنــد کــه بــه اجــرا  یــی یرهاوندان، تــدبشــهر یجمهــور

متوقـف  یـزتـالش را ن یـنکودتـا ا ینسـوم. گذاشته شـدند
 .و ارباب ملت گرداند» رهبر«کرد و دولت را تابع 

ــ      ــدگان گرام ــده و خوانن ــنا یپرســش کنن ــه  ی ــته، ب نوش
 یـرز ی،کتاب اول از سلسله کتابها در باره دموکراسـ یزود

دســترس خــود خواهنــد  را در »یــراســتبداد فراگ«عنــوان 
 یـهپرسـش از جملـه، سـتون پا ینبه ا یلیپاسخ تفص. یافت

 یـهکردن آنها بـا سـتون پا ینجانش یمتخذ برا یرها و تداب
جا، به چنـد  یندر ا.  در آن خواهند جست راحقوق  یها

 :کنم یبسنده م یادآوری
 ی،داخلـ یهاز سه پا( یهدر حال حاضر، دولت تک پا - ۸/۱

رفتـه انـد  یـاناز م یاقتصاد – یماعسلطنت و ساخت اجت
) از آن، برجــا اســت یآنهــم بخشــ ینــی،د یــادبن یــهو تنهــا پا

اســت و بــا برقــرار  یاســتبداد یــا یــهدولــت تــک پا. اســت
و بـا بـه غـارت دادن  یخارج یکردن تعادل قوا با قدرتها

 یمحرکــه، برقــرار مــ یروهــاین یــبو تخر رکشــو یثروتهــا
بـر  یـاسـقوط اسـت و ماند و همواره متزلـزل و در معـرض 

 ینبــد. یــدجو یکنــد و ثبــات مــ یمــ یــهملــت تک یــتحاکم
جامعه اسـت کـه بـا جسـتن فرهنـگ اسـتقالل و  ینقرار، ا
 یناز چهار تضـم یکی. گردد یجامعه شهروندان م ی،آزاد

 یگانـهاز خـود ب واسـتقرار دولـت حقوقمـدار  یکننده اصل
. شـهروندان اسـت ینشدنش در دولت قدرتمدار، جمهـور

و هـر عضـو  یجامعه مل یل کشور و استقالل و آزاداستقال
 .انقالب بزرگ است یناز ا یآن بخش

 یــهبرداشــتن ســتون پا یــانکننــده دوم، از م ینتضــم - ۸/۲
 یـهکردن آنها بـا سـتون پا یندولت قدرتمدار و جانش یها
 یسـاخت دسـتگاه هـا ییرتغ. دولت حقوقمدار است یها

 .ت استساخت دول ییراز تغ یبخش یو ادار ینظام
محـور و  یداقتصاد تول یکننده سوم، بازساز ینتضم - ۸/۳

ــه برداشــت  ــاتمال(منحصــر کــردن بودجــه دولــت ب از ) ی
 . ملت است یدتول
 یکننده چهـارم، شـفاف بـودن قـانون اساسـ ینتضم - ۸/۴

. و حقوق انسان اسـت یحقوق مل یرندهدر برگ یاست وقت
و  هیو مقننـه و قضـائ یـهمجر یقـوه هـا(رابطه چهـار قـوه 
و شـفاف در قـانون  یـقدق یـدبا یمـ) یوسائل ارتباط جمع

قـوه . شـود یلبر وفق آن دولت تشک. شوند یفتعر یاساس
 یـدبا یهستند کـه مـ یارتباط جمع ئلرکن چهارم، وسا یا

 . اعمال نظارت بر دولت باشند یمردم برا یاردر اخت
خـود را نقش  یرانبود که ا یمشاهد آن خواه یروز یاآ: نهم :پرسش نهم•   عشـق و  ی،صـلح و دوسـت یگـربـار د یـانمردم خـود و جهان یـانکنـد و م یفـاا یهمچون قلب در انـدام جهـان بـه درسـت ــت را همچــون خــون ــار یمحب امــر  یــنا یــد؟نما یزالل ج  یست؟مستلزم چ
 :پاسخ به پرسش نهم٭  

پرسـش کننـده  یبـایآرمـان ز. یمبر ما است کـه بکوشـ       
اسـت کـه  یدانسـتن. ما باشدحاصل کوشش  یدبا یم یگرام

 یجبـر یرکه ص ینا یحتوض. وجود ندارد یسرنوشت جبر
. قراردهـد، وجـود نـدارد یتیمـوقع ینرا در چنـ یـرانکه ا

 یشـتنمـرگ خو یند،برجا نشـ یرفعل پذ یهر گاه جامعه ا
هـر گـاه . انتظـار داشـته باشـد یـدبا یم لتم یکرا بمثابه 

 یر جمهــورجامعــه بــر آن شــود کــه، در درون، بــا اســتقرا
حقـوق  یگـرخـود را از حـق صـلح و د یشهروندان، اعضـا

 ی،برخوردار کند و در سطح جهان، بر اصـل موازنـه عـدم
رابطه برقرار کنـد، مبشـر صـلح در جهـان  یگرد یبا ملتها

 . شود یم

ــــه پرسشــــها      پرســــش کننــــده و  یشــــینپ یپاســــخها ب
 یآگـاه مـ ینوشـته را از راه و روشـ یـنا یخوانندگان گرام

بـر آنهـا اسـت . یرنـدبگ یشدر پـ یدبا یم یرانیانکنند که ا
نظـام  ییـرتغ یانقـالب بمعنـا یـک یکه عوامل ضـرور بـرا

. آورنـد یـداستقرار دولت حقوقمـدار را پد یزو ن یاجتماع
کــردن و بــه انتظــار تحقــق آن نشســتن  زوزمــان، زمــان آر

 یـتموفق. زمان، زمان بـه کوشـش برخاسـتن اسـت. یستن
انقالب و گذار از اختالف بر  ینامیکد مندیازکوشش ن ینا

هـدف بـرآن هـدف و  یـناصل بر آن اصل و ا ینسر تقدم ا
شـفاف از اصـول و آگـاه شـدن از  یهـا یـفبـه تعر یدنرس

 یازمنــدن شــشکو یــنا. آنهــا اســت یو همراهــ یهمــزاد
 یـاناسـت کـه ب یراهنمـائ یهـا یشـهاند یـاراهنمـا  یشهاند

ــاباشــد  یاســتقالل و آزاد ــنا. باشــند ی ــدکوشــش ن ی  یازمن
محـل  یازمنـدکوشـش ن یـنا. اسـت یلمحرکه و بـد یروین

 یـنا. یو استقالل از قـدرت خـارج یمژاستقالل از ر: است
آنهـا از  یرهـائ یا یرانیانا یختگیخودانگ یازمندکوشش ن

ــتاط ــایبن اع ــه اســت یاده ــنا. جامع ــدکوشــش ن ی  یازمن
 یشـــفاف و بخصـــوص وجـــدان اخالقـــ یوجـــدان همگـــان

 یـروزیرا تـا پ یرانیـانکـه ا یدان اخالقـوج. حساس است
شـــهروندان و دولـــت  یاســـتقرار جمهـــور یعنـــی ی،قطعـــ

بکـار آنهـا  یـزپس از آن ن. حقوقمدار، در جنبش نگاه دارد
ــه مســئول ــر  والیــتکــه شــرکت در  یشخــو یتدر عمــل ب ب

  .یایداست، ب یشجامعه خو
 
 
 

؟ مثالھا و مردمساالری يا قدرت ساالری
      ساالریسرمايه  عبرتھائی از

 در کـه بـرد نام توان می را اس- کا- اس موسسۀ شرکتها، این جمله از
ـای امریکـا در کرده تحصـیل اجتماعی مددکار توسط ۱۹۹۸ سال در  آق

ـاد حیدر در و شد تاسیس آکوال ویکرام ـار مشـغول آب ـال در. اسـت بک  س
 عملیـاتش مخل شرکت این غیرانتفاعی موقعیت که بهانه این با ۲۰۰۵
ـانکی مالی موسسۀ یک به را خود ،بود شده  پـی در و. کـرد تبـدیل غیرب
 سهام بازار وارد را اس- کا- اس شرکت آکوال آقای ۲۰۱۰ سال در و آن

. رسید روپیه چهارصد و هزار به موسسه این سهام ارزش آنجا در و نمود
 هسـت، منفعتـی و پـولی که جائی هر در غرب، مالی موسسات کلۀ و سر
 آن از بیشـتر هرچه آنجا در ترفندی و شکلی هر به انندبتو تا شود می پیدا

 وامـی- خـرد�ُ های شبکه این. کنند خود آن از را منفعت و پول و سرمایه
ـا که ـا و برسـد مسـتمندان درد بـه بـود بن  بـه دهـد، نجـات فقـر از را آنه

 هندوسـتان مخـتص تـدابیر، این امثال. است افزوده فقر این کشندگی
 است شده اعمال هم مکزیک جمله از دنیا دیگر کشورهای در و نیست

 کــامال شــکلی بــه دنیــا، سراســر در را مــدرن داری بــرده روش، بــدین و
 . است گسترده" قانونی"

 ملیتـی چنـد شـرکتهای نیـز و پولی و مالی موسسات قدرت به توجه با
 نظـر بـه بعیـد دیار این نزدیک آیندۀ در عمده تغییرات امکان غرب، در
 مجریـه های شـاخه و دولت و ملت امور تمام در اتموسس این. رسد می
 های رسـانه یعنـی چهارم، شاخۀ در بخصوص نیز و آن قضائیۀ و مقننه و

 چـون هائی پدیـده گرچـه. دارنـد کامـل بـه نزدیـک ای سلطه گروهی،
 شـرکت ولـی شـود، می دیـده گریخته و جسته سهام بازار اشغال جنبش
 روشـنی به لزوم، مورد تغییرات متناسب راهنمای اندیشۀ و مردم فراگیر

 . گردد نمی رصد نزدیک افقی در و
 در نیز و شرق، بلوک فروپاشی از بعد اروپا تحوالت و تغییر تجربۀ در

ـاهد مختلـف مراحـل در را عـرب بهار که کشورهایی  عـدم هسـتند، ش
 بشـر حقوق اساس بر جدید اساسی قانون نوشتن نیز و قدرتها به رجوع

 استمرار و استقرار در حیاتی بس نقشی میتوانست قدرت، اصالت عدم و
ـاس بر جدید نظامی ریزی پایه. نماید ایفا مردمساالری ـالت عـدم اس  اص

ـانتر بسیار زور، ـا اسـت آس  جـزء جـزء در کـه سیسـتمی کـردن اصـالح ت
 .دارد نقش مردم زندگی

ـامی چـه نوع، هر از کمکی، هر برای قدرتها به رجوع  غیـر چـه و نظ
 های پایــه اولــین نهــادن بنــا راه ســر بــر بــود خواهــد یبزرگــ مــانع آن،

 . اسالمی جمهوری رژیم از گذار از بعد میهنمان در حقوقمداری
 

 صدارت علی
Sedaratmd [at] gmail [dot] com 

 ۱۳۹۱ مرداد یکم و بیست با برابر ۲۰۱۲ اگوست یازدهم شنبه
ـا که دارد منافعی ما منطقۀ در خارجی قدرت ـا الزام  در بشـر حقـوق ب

ـای هـر در بشـر حقـوق نقـض. افتـد می تضاد در مناطق این ـا، ج ـا دنی  ب
ـارجی کشـورهای خود در بشر حقوق نقض ـاالخره و اسـت همـراه خ  ب

ـازدهم حوادث. گیرد می را همه دامن مستقیم غیر و مستقیم  سـپتامبر، ی
 مـردود نـوعی هـر از را خشـونت اینکه ضمن مدعاست، این بر شاهدی

 .دانم می
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